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Abstract

En aktionsforskningstudie om undervisning och lärande för hållbar utveckling

Researchers in environmental education and education for sustainable development (ESD)
have discussed in what way young people’s experience impact their action competence (e.g.
Almers 2009; Schnack 1996; Breiting &Mogensen 1999; Lundegård 2007). In my research I
wanted to study if and how action research (AR) including the students’ reflections may
contribute to a pluralistic education in ESD. The AR was made together with a teacher at a
secondary school in year 9. We worked on equal level in planning and often during the
lessons, but I, as the researcher, was making the Analysis and the Questions of the interviews.

I made three group interviews with five students. The other students were answering
questions in logbooks. I also interviewed the teacher.

Early on the class visited an exhibition at the National Museum of Science in Stockholm.
During the next lesson the students wrote in their logbooks about their thoughts after visiting
the museum, and I interviewed five students. The teacher and I read their reflections and
observed what we had to pay attention to during the next lesson. Many students had been
afraid of the future and started thinking that their children might not have a future; everything
on the globe is spoilt, ice flows everywhere. The teacher and I decided to talk more about
whose responsibility it is (Öhman 2006; Lundegård 2007). We found support in Ojala’s
(2007) thesis.This was the first question we had to deal with in our Action Research. The
teacher and I planned a new cycle of action, where we talked about the environment and
whose responsibility is it.We talked about society, economy and politics, because we had
noticed that the students were thinking that they were guilty for the global situation.
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Further on the students got more action competence and were more motivated and interested
in environmental problems, and also critical in many ways about how societies and politicians
were dealing with the environment issues.

The next time the students were reflecting, they were not talking about worries for the future.
Instead they had started to think about constructive actions favoring the globe’s future. Other
things we took care of were when the students needed help with their studies about life-styles.
They were working in groups, 3-5 members in each group, and they were taking initiatives,
planning and acting and after the study they made presentations of their work in front of the
whole class. I found that the Pluralistic way of education worked fine together with my action
research and the students were able to take their own decisions in the environmental
questions. They had gained action competence now and for the future.

Keywords: Action research, pluralistic education tradition, action competence, student,
teacher and researcher reflection

7

Innehållsförteckning
Abstract ...................................................................................................................................... 6
Förord ................................................................................................................................... 12
1 Introduktion ........................................................................................................................... 14
2 Bakgrund ............................................................................................................................... 17
Med berättelsen i centrum (Narrative Inquiry) .................................................................... 17
En kort tillbakablick på aktionsforskning ............................................................................ 19
Några vägledande principer ................................................................................................. 20
Aktionsforskning som en emergent process......................................................................... 21
Svensk aktionsforskning .................................................................................................. 23
Tidigare forskning ................................................................................................................ 23
Handlingskompetens ........................................................................................................ 24
Att vända oro till hopp ..................................................................................................... 25
Tre typer av oro ................................................................................................................ 26
Sex källor till hopp ........................................................................................................... 27
Hållbar utveckling ................................................................................................................ 28
Undervisningen för hållbar utveckling ................................................................................. 28
Tre traditioner ................................................................................................................... 29
Risk för relativism? .......................................................................................................... 31
Transaction,”as the form of clouds” ................................................................................. 31
Naturvetenskap för medborgare ....................................................................................... 33
Dynamiska färdigheter ..................................................................................................... 35
Handlingskompetens i pluralistisk utbildning .................................................................. 35
Handlingskompetens och intressekonflikter ........................................................................ 37
Vilket lärande vill vi eftersträva? ..................................................................................... 38
3 Syfte och frågeställning ......................................................................................................... 40
Forskningsfrågan .................................................................................................................. 40
8

4 Metodologi ............................................................................................................................ 41
Aktionsforskning .................................................................................................................. 41
Material och metod............................................................................................................... 42
Etiska överväganden ............................................................................................................ 44
5 Resultat .................................................................................................................................. 45
Planering, förberedelser inför forskningen........................................................................... 45
Klass 9d på Blomsterskolan, våren 2008 ......................................................................... 45
Läraren agerar, forskaren agerar och observerar .............................................................. 46
Lektion 1, introduktion och inflygning ............................................................................ 46
Lektion 2, vår miljöpåverkan i vardagen ......................................................................... 47
Lektion 3-7, Global Change-utställningen på Naturhistoriska riksmuseet ...................... 48
Lektion 8-22, arbetet i livsstilsgrupperna ......................................................................... 49
Första loggbokstillfället.................................................................................................... 50
Reflektion, ”Jag blev lite chockad” ...................................................................................... 51
Revidering ............................................................................................................................ 52
Planering, ”En extra lektion om oron” ................................................................................. 53
Aktion ................................................................................................................................... 54
Vecka 12, första gruppintervjun ....................................................................................... 55
Fråga 1. ............................................................................................................................. 55
Reflektion, ”när det är något som berör en själv” ................................................................ 56
Revidering ............................................................................................................................ 58
Fråga 2. ............................................................................................................................. 59
Reflektion, ”Folk släpper inte pengar så lätt” ...................................................................... 60
Planering............................................................................................................................... 62
Mina reflektioner .................................................................................................................. 63
Andra loggbokstillfället.................................................................................................... 63
Reflektion, ”Bra men jobbigt” ............................................................................................. 64
9

Fråga 2 – 4 i loggböckerna. .............................................................................................. 65
Reflektion, ”vi funkar bra som grupp” ................................................................................. 66
Fråga 5-6. ......................................................................................................................... 66
Reflektion, ” Hela jorden måste jobba tillsammans” ........................................................... 67
Reflektion, ” Man måste också handla” ............................................................................... 68
Fråga 7. ............................................................................................................................. 69
Reflektion, ”Alla politiker måste vara överens” .................................................................. 70
Den andra gruppintervjun................................................................................................. 70
Fråga 1. ............................................................................................................................. 70
Reflektion, ”Vi visste vad vi skulle göra” ............................................................................ 71
Fråga 2. ............................................................................................................................. 71
Fråga 3-4. ......................................................................................................................... 72
Reflektion, ” Viktigt med kändisar” ..................................................................................... 72
Fråga 5. ............................................................................................................................. 72
Reflektion, ”Allt ska inte handla om pengar” ...................................................................... 73
Fråga 6 -7. ........................................................................................................................ 73
Reflektion, ” Hela världen måste jobba tillsammans” ......................................................... 74
Revidering ............................................................................................................................ 75
Redovisningarna ............................................................................................................... 75
Grupp1 .............................................................................................................................. 75
Grupp 2 ............................................................................................................................. 76
Grupp 3 ............................................................................................................................. 76
Grupp 4 ............................................................................................................................. 76
Grupp 5 ............................................................................................................................. 77
Grupp 6 ............................................................................................................................. 77
Grupp 7 ............................................................................................................................. 77
Reflektion ............................................................................................................................. 78
10

Det tredje loggbokstillfället och den tredje intervjun....................................................... 78
Reflektion, ”Ja, jag märkte att ni tog vara på våra tankar” .................................................. 83
6 Diskussion ............................................................................................................................. 84
Pluralism, aktionsforskning och handlingskompetens ......................................................... 84
Gruppstöd ......................................................................................................................... 88
Livsstil och aktion? .......................................................................................................... 89
Hur utvecklades lärandet i aktionsforskningsprocessen? ..................................................... 89
Lärarens reflektioner, ” Jag var mest imponerad över deras engagemang” ..................... 91
7 Slutsats .................................................................................................................................. 93
8 Litteratur och referenser ........................................................................................................ 94
Bilaga 1. Tablå över arbetsgången i AR .............................................................................. 98
Bilaga 2 ................................................................................................................................ 99
Vecka 19. Lektion 13-15. Elevernas redovisningar ............................................................ 99

11

Förord
Den här tiden, två och ett halvt år som jag använt till min forskning har varit mycket
stimulerande på många sätt. Jag har fått läsa otroligt mycket intressant litteratur på arbetstid.
Det har känts lyxigt eftersom man i läraryrket knappt hinner läsa all kurslitteratur och alla
bredvidläsningsböcker, som man skulle behöva för arbetet. Jag har inspirerats i nuet och ser
framemot att kunna hitta mycket mer läsvärt, nu när jag lärt mig att söka referenser på sådant,
som intresserar mig. Hela världen ligger öppen!

Det har varit mycket trevligt att bara pyssla med sina egna intressen, för det är få förunnat. Jag
säger, liksom några elever i min studie uttryckte sig, att alla borde få lära sig de här. I mitt fall
borde fler människor få lära sig, det jag lärt mig. Alla möten, transaktioner jag genomlevt,
med eleverna, rektorn och läraren på forskningsplatsen, handledarna, kursansvariga,
doktorander på Uppsalas och Stockholms universitet och forskare från universitet och
högskolor från hela landet, har givetvis påverkat mig. Jag nämner ingen vid namn, för då
kanske någon blir bortglömd och jag hoppas Ni alla, som jag mött känner min tacksamhet.
Ibland har det även blivit ganska heta diskussioner i vissa grupper, men dessa ger också nya
erfarenheter, även om jag upplevt, att det är ganska tuffa motsättningar mellan olika
universitet och även inom ett universitet om vilken forskning, de vill prioritera. Det hade jag
inte förväntat mig och stundtals tyckte jag, att det var underligt, att man inom
akademikervärlden ibland inte kunde acceptera oliktänkande. Det som förefaller rätt och god
forskning idag kanske inte anses vara det inom några år.

Själv kände jag, att det varit lätt för mig att hitta en forskning, som passade mina preferenser
dvs. satte ord på mina tidigare tankar om undervisning och lärande. Det kändes som om jag
hittade ett hem för tankarna, som man härbärgerat och trott att man var en lite udda person
men genom litteraturen hittade man meningsfränder från hela världen. Det blev en skön
känsla! Jag har gått in i relationerna med mina erfarenheter och fått nya erfarenheter och
blickat framåt. Det blir ett livslångt lärande i alla dessa möten.

Jag vill tacka läraren och rektorn på Blomsterskolan för att jag fick utföra min forskning där
och att de stöttade mig i mitt arbete. Min familj, min man Ingvar, mina barn Karin och Pelle
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med familjer vill jag tacka extra mycket för att de accepterat att jag suttit vid datorn den mesta
tiden, när jag varit hemma. Tack vare dem har jag lyckats få ihop denna berättelse.

Dessutom är jag väldigt tacksam mot min huvudhandledare över att jag fick skriva en
berättelse, för det blev precis, vad jag önskat göra. Man blir aldrig densamma igen. Min
biträdande handledare har fått slita hårt med mina arbeten och ibland har jag kanske inte alltid
visat mina bästa sidor, så TACK för att Du stått ut! Du har lärt mig många nya infallsvinklar
på både det ena och det andra – viktiga saker i skrivandet.
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1 Introduktion
Jag har arbetat som lärare i grundskolan sedan 1969. Efter några år tyckte jag, att jag ville ge
något tillbaka av mina erfarenheter och sökte därför till lärarforskarskolan på Stockholms
universitet. I början av min karriär, när jag kom ut som nybakad lärare och de första tjugo
åren, arbetade jag mycket traditionellt med förmedling av fakta och begrepp. För det mesta
bestod undervisningen av föreläsningar. När det fanns timmar, så att man kunde dela på de
stora klasserna hade vi laborationer.

I början av 90-talet tillfrågades min dåvarande skola, om vi ville delta i ett internationellt
projekt om miljöundervisning. Syftet med det var att ungdomarna skulle bli miljömedvetna
inför 2000-talet. Projektet kallades ENSI, Environment and School Initiatives och leddes av
Harriet Axelsson i Sverige. Hon dokumenterade senare projektet i sin doktorsavhandling,
Våga lära (1997). Eftersom syftet var att eleverna skulle bli miljömedvetna, menade man att
det krävdes andra metoder än det traditionella fakta- och begreppsförmedlandet. Tankarna
bakom projektet var baserade på hypotesen att miljömedvetande och dynamiska färdigheter är
ömsesidigt beroende av varandra, (Posch 1991). Detta för samman värderingar om miljö med
värderingar om undervisning, (Mayer 1995). Elliot (1991, b) påpekar att detta omöjliggör en
vanlig föreställning att elever först måste ha kunskap om något och sedan ta ställning
och/eller initiativ. Genom att koppla ihop dessa två syften blir kunskap inte bara information
utan innehåller även erfarenhet, känslor och värderingar, (Axelsson 1997). I ENSI-projektet
fick deltagarna ta del av olika metoder, som krävde ett aktivt deltagande av eleverna. Eleverna
skulle öva på så kallade dynamiska färdigheter, dvs. ta initiativ, planera, arbeta självständigt,
genomföra och tillämpa sina kunskaper. På den tiden kalldes dessa saker för dynamiska
färdigheter. Jag skulle istället vilja döpa dem till förmågor som eleverna tillskansar sig, när de
får chansen att utveckla dessa i undervisningssituationer som inte är så hårt styrda.

Vår skola tackade ja till att delta i aktionsforskningen. Vi valde ut några arbetsområden,
fotosyntesen, miljöundervisning och energifrågor. Projektet ledde till att flera lärare, inklusive
jag själv, fick ett fördjupat intresse för didaktik. No-arbetslaget gick en fempoängskurs på
dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm och dessutom hade vi med jämna mellanrum,
pedagogiska middagar tillsammans, där vi kunde föra de diskussioner vi inte hann med på
arbetstid och valde speciellt ut de områden där nationella utvärderingar hade pekat på dålig
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förståelse hos eleverna. Under arbetet startade vi alla nya områden, med att vi kastade oss in i,
med en öppen frågestållning till eleverna och spann sedan vidare på deras svar. De fick välja
vilka objekt, som de ville arbeta vidare med i grupper. Vår upplevelse var att eleverna blev
mer engagerade och lärde sig mycket av varandra i sina gruppdiskussioner.

Alla tycktes ha förstått de moment, t ex fotosyntes, energi, ellära som tidigare verkat för
svårbegripliga för många, något som även de nationella utvärderingarna (NU 1992) visat.
När eleverna två år senare fick gå igenom den nationella utvärderingens frågor om
fotosyntesen visade det sig att de lyckades med testet. Speciellt eleverna i åk 9 blev
engagerade i miljöfrågorna. De diskuterade miljöundervisningens innehåll och upplägg i
elevrådet, vilket bland annat resulterade i att de ville ha annorlunda prov, som skilde sig från
de tidigare faktaproven, som de haft. Ganska snart hade eleverna förändrat vår skola, från
förskolan till år 9, till en miljöskola. Vi bestämde på en konferens med all personal, att vår
skola skulle ha en miljöprofil och det blev eleverna i år 9, som varje vår utvärderade om
skolan levt upp till den och de rekommenderade förändringar, i de punkter som skolan inte
beaktat i miljöhänseende. Den viktigaste personen, som också tillät dem att göra aktioner för
miljöfrågor som engagerade dem, var skolans rektor. För att få alla lärarna med på tåget
kostade hon på en fem poängs miljöutbildning för all personal på skolan och Stockholms
universitet tog fram en, som var anpassad till en begriplig form för all personal.

Det som nu hände var att föräldrarna blev oroliga, när de upptäckte att vi inte som brukligt,
gått igenom allt i kemin i åk 9 utan istället låtit eleverna lära sig kemi genom att tillämpa den i
våra projekt. Men i min klass valde över 40 % av eleverna naturvetenskapligt program på
gymnasiet, och så här i efterhand visade det sig att de klarade det utmärkt, trots att de inte
tränat så mycket formelskrivning på högstadiet.

Den här perioden påverkade mig så mycket i min lärarroll. Istället för att gå till arbetet och
utföra en monton syssla där man körde samma genomgångar år efter år och hade måttligt
intresserade elever blev arbetet en stor utmaning. Det är av den anledningen som jag själv
återigen ville bedriva aktionsforskning tillsammans med en lärare och en grupp elever.

Den övergripande forskningsfrågan i min studie lyder:
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•

Hur kan aktionsforskning bidra till att utveckla en demokratisk utbildning i hållbar
utveckling?

Mer konkret har jag velat fokusera frågan i den här studien till:
•

Hur kan elevernas kontinuerliga reflektioner användas till att utveckla undervisning
och lärande i hållbar utveckling?
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2 Bakgrund

Med berättelsen i centrum (Narrative Inquiry)
I stället för det traditonella upplägget i forskningsrapporter har jag valt att redovisa min studie
i berättelsens form. Inspirationen till det fick jag när jag läste ”Narrative Inquiry” (Clandinin
& Connelly 2000) där författarna citerar Bateson (1994) som skriver:

(…) if we understand the world narratively, as we do, then it makes sense to study the world
narratively. For us, lifeas we come to it and as it comes to others is filled with narrative
fragments, enacted in storied moments of time and space. (sid. 5)

Narrative inquiry är en forskningsmetodologi där berättelsen kan vara både fenomenet som
ska beforskas (det som växer fram vid studien) och metoden att presentera forskningen (det
som redovisas som resultat). Istället för att i första hand söka efter generaliserbara rationellt
framtagna sanningar, och presentera dem som data i t.ex tabeller och diagram, vill jag som
berättare skapa en text, som erbjuder läsarna att själva kunna föreställa sig det som skett och
utifrån den skapa egna användningsområden.

Clandinin och Connely pekar på att resonemanget runt Narrative inquiry är nära länkat till
Deweys (1916/2007,1934, 1938) teorier om ”experience”. Speciellt begreppen, situation,
kontinuitet och interaktion är centrala. Enligt Clandinin och Connelly (2000, sid. 50) svarar
Deweys utredningar om”experience” på frågan: “Why narrative? – because of experience”.
Termen experience hjälper oss att förstå att t ex elevers lärande äger rum i händelser där de
befinner sig i och interagerar tillsammans med andra elever, med läraren, i ett klassrum och i
samhället. I senare litteratur använde Dewey och Bentley (1940/1991) ordet transaktion
istället för interaktion för det erfarenhetsutbyte och den utveckling som skedde i relationer
mellan individer och mellan individer och platsen. Han menade att interaktion kunde
missförstås som något som skedde endast mellan två personer och inte hela situationen, mötet
med flera och med platsen. I Narrative inquiry används termen temoporalitet för att beskriva
hur observationer av att erfarenheter växer fram gemensamt och leder fram till nya
erfarenheter (Clandinin & Connelly, 2000 sid. 2). Dewey använde kontinuitet i ett liknande
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syfte. Då blir termerna: det förgångna, nuet och framtiden (temporalitet), personlig/social
(transaktion), förenat med plats (rummet).

De här termerna blir till ett utrymme i Narrative inquiry, tiden den första dimensionen, det
personliga och sociala en andra dimension och rummet blir till den tredje dimensionen. Det
här utgör det utrymme, som omfattar oss och de som arbetar på skolan. För mig blir det här
resonemanget viktigt när jag ska beskriva hur vi genomförde vår forskning. På det här sättet
tolkar jag Dewey’s experience begrepp i min praktik. I min studie handlar det om att ta med
läraren, eleverna, mig själv och platsen i beskrivningen. Det förgångna är de erfarenheter som
läraren, jag och eleverna bär med oss till mötet, där vi får nya erfarenheter i nuet, framtiden är
dit vi blickar i nuläget. Varje möte innebär en transaktion, där det förgångna, det deltagarna
hade med sig möter något nytt som tillfogas. Så formas nuet som på så sätt ständigt också
blickar framåt. När vi tittar på aktiviteter i klassrummet, finns det en historia, som förändras i
och med att vi alltid är på väg någonstans. Förutom det sociala och det transaktionella utspelar
sig händselsen i skolmiljön, i det rum, som även det påverkar alla deltagarna.

För Bateson är lärande den förändring (Clandinin & Connelly, 2000 sid.7), som kommer ut
av lärandet. Min tolkning av Batesons syn på lärande som en förändring blir att när jag t ex tar
del av elevernas reflektioner, ser jag att de inte har uppfattat vår frågeställning om livsstilar,
på det sätt vi avsåg. Då går jag in och hjälper dem med att ytterligare förklara begreppet.
När jag ser att de tagit till sig begreppets innehåll, då har jag även förändrat mitt eget lärande.
Vid nästa tillfälle, då jag ska presentera livsstilar för andra elever, gör jag det på ett tydligare
sätt. Temporaliteten, som skapas i möten, gör att människor improviserar och anpassar, det
betyder att de lär. För Bateson (1994) är Narrative inquiry ett sätt att möta skillnad,
anpassning och lärande och ett sätt att anpassas till en värld av förändring. Ett föränderligt
samhälle med många traditioner och kulturer kan på så sätt bli en livets skola. Det finns inga
enkla sanningstolkningar i och med att livet är föränderligt, anser Bateson, (1994). För
Bateson är säkerhet eller visshet inget mål. Hon utrycker,”The Ambiguity is the warp of life,
not something to be eliminated (Bateson, sid. 9).

Enligt Bateson (1994) är dokumentet som forskaren producerar i berättelsen ett “jagdokument”. Jaget växer i deltagandet genom de skiftande relationerna som skapas. Jaget
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lär sig, genom att betrakta och berätta historier längs vägen och att skriva historier om
relationer. Det blir temporalitet och situering i skrivandet. Bateson (1994) ger också en
beskrivning av hur det är att vara en antroplologisk forskare. För att inte tappa poänger genom
översättning citerar jag henne ordagrant:
Sometimes a dissonance will break through and pull you into intense involvment and sometimes push you
away from the participating stance, always for learning to occur, the inquirer in the ambiguous, shifting,
participant observation role is meeting difference; allowing difference to challenge assumptions, values
and beliefs; improvising and adapting to the difference; and thereby learning as the narrative
anthropologist, (Bateson sid. 5)

I ovanstående citat känner jag igen mig i olika situationer, som jag hamnade i medan jag
arbetade med aktionsforskningen på skolan. Ibland var jag bara observatör, ibland befann jag
mig i lärarrollen, eller tog elevpespektivet. Andra gånger var jag involverad i allt.
Dessa situationer skapades beroende på hur deltagarna agerade. Detta gjorde att när jag i
skrivstugan sedan analyserade vad som hänt så ändrade jag inställning till många ting. Det
blev en sorts lärande för mig, som gjorde att aktionsforskningsskeppet kunde segla vidare.
När jag längre fram i min berättelse analyserar kan jag ge fler och mer konkreta exempel på
händelser, som utlöste förändringar i planerna, och som då gav upphov till ett förändrat
lärande. Enligt Bateson (1994) var ju lärande likamed förändring.

En kort tillbakablick på aktionsforskning
I de flesta aktionsforskningsstudierna spåras rötterna till den amerikanske socialpsykologen
Kurt Lewin (1890 –1947), som använde aktionsforskning som en modell för att skapa
kunskap om sociala system, samtidigt som man försökte förändra dem. Axelsson (1997)
beskriver hur Lewin arbetade med hjälparbete i Tyskland efter andra världskriget och han
förfärades över att ingen frågade de hjälpbehövande om deras behov och önskemål (se Olin,
2009; Hansson, 2003; Nofke, 2002; Reason & Bradbury 2001; Axelsen & Finset 1973). Till
största delen har aktionsforskning bedrivits i Europa (England, t.ex Elliot, 1994; Österrike t.ex
Posch 1992; Sverige t ex Axelsson 1997; Rönnerman 2004), USA och Austalien men även i
mindre skala i Asien, Afrika och Syd- och Mellanamerika.

I min forskningsstudie har jag fastnat för modellen som det australiska nätverket använde sig
av i Sydafrika, där Robottom och Sauvé anpassade aktionsforskningen till förhållandena där.
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Min avsikt har varit att använda deras vägledande principer och att anpassa dem till den skola
jag aktionsforskat tillsammans med i förorten. Robottom och Sauvé (2003) skrev artikeln
”Reflecting on Participatory Research in Environmental Education: Some issues for
Methodology” om svårigheter och möjligheter i deltagandeforskning. Det projekt de redovisar
beskriver hur det australiska nätverket i miljöundervisning samarbetade med de sydafrikanska
lärarna att bygga upp en miljöundervisning. På den tiden, i början av nittiotalet, hade
Sydafrika en vit minoritetsregering, som systematiskt motarbetade utbildningsmöjligheter för
de färgade i Sydafrika. Det australiska nätverksprojektet ville bidra till att förändra några av
de historiska ojämlikheterna inom fältet miljöundervisning. Det var av det skälet, som man lät
den teoretiska underbyggnaden av projektet utgöras av deltagaraktiva och kritiska närmanden
till miljöundervisning. Forskningen utmärktes av kontextuella principer, ansvarsfullhet och en
kritisk praxis. Målet var att skapa en utbildning och konstruera deras egna läroplaner utifrån
lärarnas egna visioner av lärande.

Några vägledande principer
Nedan refererar jag via Robottoms och Sauvés (2003) vägledande principer till hur jag i min
egen forskning kan arbeta efter samma principer, efter att ha satt in dem i mitt sammanhang
på den förortsskola där jag bedrivit aktionsforskningen. I deltagande forskning måste man ju
möta deltagarna där de befinner sig och inte komma med ett färdigt undervisningspaket, som
man testat under helt andra förutsättningar i ett annat sammanhang. Här följer Robottoms och
Sauvés vägledande principer för en aktionsforskningsstudie (2003, sid. 113), som jag sedan
kommenterar i relation till min forskning. Frågorna ska vara:

Kontextuella: Att professionell utveckling respekterar deltagarna och relaterar nära till
arbetsplatsen och till deltagarnas frågor. I mitt fall betyder det att man respekterar både
läraren och eleverna genom att relatera studien till deras frågor och funderingar.

Ansvarsfulla: Att frågorna, som utvecklas i den professionella utvecklingsprocessen är av
intresse för deltagarna. Jag, som forskare ska veta att frågorna berör dem jag bedriver
forskning tillsammans med i deras vardag.

20

Angelägna: Att den professionella kunskapen har den största vikten i diskussionerna om hur
man förbättrar den proffessionella praktiken och blir det som är centralt i den professionella
självutvecklingsprocessen. Enklare uttryckt i min forskning betyder det att man fångar upp de
frågor i intervjuer och loggböcker, som eleverna finner viktiga då de också är viktiga för deras
självutveckling.

Deltagande: Att deltagarna är involverade direkt och på så jämlik nivå som möjligt i alla
dimensioner av den professionella utvecklingsprocessen, t ex att identifiera frågor som tas upp
från projektarbetet, utveckling och spridning av material och rapporter. Läraren och jag
arbetar på jämlik nivå och beaktar elevernas reflektioner i planeringen av
undervisningsprocessen. På så sätt har eleverna indirekt även ett demokratiskt inflytande på
projektet.

Kritiska: Att professionella processer ser bortom ytan av aktivitet på politiska nivåer,
organisation och praktik för att uppskatta värderingar, antaganden och intressen, som
informerar och rättfärdigar den här aktiviteten. Det var nog betydligt mer synligt med politisk
påverkan på individerna i forskningen i Sydafrika. På min skola kan jag bortse från att
eleverna haft dåliga resultat på nationella och internationella utvärderingar på så sätt att
läraren och jag visar att vi har stora förväntningar på att alla elever ska lyckas utifrån den
nivån de har i starten. Eleverna har i Skolverkets intervjuer talat om att lärarna på skolan har
för låga förväntningar på deras lärande. Detta förekommer på många skolor enligt Skolverket
och det har funnits kurser för lärare från Skolverket under vårterminen 2010 just för att man
ska höja förväntningarna på eleverna.

Praxiologiska: Att processer av professionell utveckling förlöper genom och är medierade av
praxis, dvs. definierade av reflektiv interaktion mellan personal, professionell teori,
professionell personalpraktik och av elevernas meningsskapande och praktik. Det sistnämnda
får störst utrymme i min forskning.

Aktionsforskning som en emergent process

Reason och Bradbury (2001) definierar aktionsforskning som:
21

Action research is a participatory, democratic process concerned with developing practical
knowing in the pursuit of worthwhile human purposes, grounded in a participatory worldview
which we believe is emerging at this historical moment. It seeks to bring together action and
reflection, theory and practice, in participation with others, in the pursuit of practical solutions to
individual of issues of pressing concern to people, and more generally the flourishing of
individual person and their communities. (sid. 1)

Reason och Bradbury (2001) anser att inspirationen till aktionsforskningen har hämtats från
flera håll, t ex pragmatisk filosofi, kritiskt tänkande, demokratisk praktik, frigörande tänkande
och humanistisk psykologi. Aktionsforskningen, enligt cirkeln nedan, kännetecknas av en
emergent process (Emergent developing form), som utvecklas efterhand, utifrån
frågeställningar från praktiken (Practical issues), med extra fokus på människans utveckling
(Human flourishing), en tilltro till kunskap i handling (Knowledge in action) och ett
demokratiskt deltagarinflytande (Partcipation and democracy).

De menar alltså att det finns fem kännetecken, som karakteriserar aktionsforskning enligt
figuren nedan.
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Figur 1. Aktionsforskning enligt Reason och Bradbury (2001, sid 2.)

I min forskning blir frågeställningarna i praktiken (Practical issues) det som fångas upp i
elevernas reflektioner, dvs. de blir alltså det som dyker upp under intervjuer och
loggboksskrivande. Med fokus på människans utveckling (Human Flourishing) tolkar jag som
att sätta fokus på när och hur eleverna gör framsteg och att de får hjälp om de får problem av
olika slag, som dyker upp i deras reflektioner. Tilltro till kunskap i handling (Knowledge in
action) tolkar jag som hur eleverna agerar, dvs. i både skrift, tal och praktiska handlingar.
Demokratiskt inflytande (Partcipation and democracy) betyder för mig att elevernas röster blir
beaktade i alla situationer i projektet.

Svensk aktionsforskning
Om man tittar på tidigare svensk aktionsforskning (Alexandersson 1994; Axelsson 1997;
Rönnerman 2004; Goodson 1996), upptäcker man att de flesta använt
aktionsforskningsmetoden ur ett lärarperspektiv, dvs. fokuserat på lärarens lärande. I mitt fall
fokuserar jag på hur elevernas reflektioner kan påverka undervisningens utformning. Sedan
kan det ju naturligtvis även påverka lärarens och forskarens lärande som en följemening av
hur eleverna agerar. I internationell aktionsforskning finner jag inte heller någon forskare
därmed inte sagt att det finns någon som jag inte påträffat under mitt sökande som startar med
ett elevperspektiv på lärandet, som jag valt att utgå ifrån, när läraren och jag planerar
undervisningen i hållbar utveckling. Därför blir det ännu intressantare för mig med den
forskningsfråga som jag valt.
Tidigare forskning
Det finns mycket kvantitativ forskning, som undersökt elevernas förståelse av
miljöproblemen, som Rickinsson (2001) och Hart och Nolan (1999) beskrivit i sina artiklar i
Science Education. Däremot finner inte ovanstående författare så många kvalitativa studier
på miljöundervisningsområdet. På senare tid har man i miljöundervisning diskuterat hur
signifikanta livsupplevelser påverkar den viktiga frågan om barns lärande (ibid). Åtskilliga
forskare har börjat beskriva betydelsen av barndomsupplevelser, ofta utomhusaktiviteter i
lantliga miljöer eller i naturen. Chawla (1994) anknöt denna forskning om signifikanta
livserfarenheter till en utveckling för känsla för platsen som också blivit fokus för forskningen
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(Hugh 1998; Langmaid 1997; Stephens 1998). Andra forskare behandlade vikten av delaktigt
närmande till barns intresse för miljön (Chawla & Hart 1995).

Handlingskompetens
Både kvalitativ och kvantitativ forskning har kommit fram till likartade slutsatser, att speciella
upplevelser i barndomen kan vara nyckeln till förståelse och en speciell vuxen predipostion att
tänka och agera som ombud för miljön. Här i Sverige gjorde Almers (2009) en kvalitativ
undersökning med djupintervjuer av tre ungdomar för att se hur de utvecklat sin
handlingskompetens i miljöfrågor. Almers forskningsfråga var: ”Hur erfar avståndsmoraliskt
aktivt handlande ungdomar att de utvecklat handlingskompetens för hållbar utveckling?” (sid.
28). Hennes definition på handlingskompetens var en handling i ett speciellt syfte, i detta fall
för hållbar utveckling, som påverkar samhället så att livsvillkoren förändras (Almers, sid.18).
Begreppet kan innefatta individuella handlingar i den egna livsstilen, eller kollektiva
handlingar för att påverka på samhällsninvå. Almers (2009) pekar på fyra olika motiv och
drivkrafter för unga människor till att bli engagerade i miljöfrågor:

1. Känslomässiga reaktioner, som initierar önskan om förändring och vilja till handling.
2. Längtan efter meningsfullhet.
3. Önskan om att få komma till sin rätt.
4. Längtan efter gemenskap.

Ungdomarna som Almers intervjuade hade antingen blivit intresserade av miljöfrågor av sina
föräldrar eller av andra vuxna, eller genom informell utbildning i ideella organisationer. En av
de intervjuade nämnde att en lärare påverkat honom. Om vi jämför Almers (2009) med
Chawlas (1994), och Chawlas och Harts (1995) forskning, ser vi att det är många fler faktorer
än barndomsupplevelser, som påverkar, om man har handlingskompetens i vuxen ålder.

Almers (2009) resultat har däremot många anknytningar till Kaplan (2001). Kaplan anser att
de viktigaste faktorerna för miljöengagemang var: att känna kompetens att agera i frågor om
hållbar utveckling, att bli motiverade och att känna att det gör skillnad att kunna göra
förändringar i livsstilen. Kaplan (2001) föreslår ett sätt att undervisa, där man skapar
strukturer för personerna att förstå orsakerna till miljöproblem, möjligheter att forska om dem,
och att delta i grupper, diskutera hur dessa problem kan lösas. Almers (2009) avhandling
styrker vikten av att studenterna känner att de äger problemen, dvs. att de vill arbeta med dem.
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I Almers (2009) avhandling var det bara en av ungdomarna, som sade sig ha påverkats av en
lärare. De ungdomarna, som hon intervjuade hade lärt sig det mesta genom informell
utbildning i olika föreningar, som de varit delaktiga i. I slutet av sin avhandling diskuterar hon
några utmaningar skolan står inför om den ska kunna ge ungdomar en framgångsrik relevant
utbildning i hållbar utveckling, som också innefattar avståndsmoral. Det handlar om en balans
mellan ett engagemang och en kritisk distansering, en uppmärksamhet på strukturellla orsaker
till problemen och slutligen en känsla av självtillit och kompetens.

Att vända oro till hopp
När Ojala (2007) studerade ungdomars engagemang i globala miljöproblem fann hon att flera
av dem uttryckte att miljöhoten skapade obehagliga känslor. Många miljöproblem är
komplexa och genomsyras av osäkerheter och tvetydigheter. Många socialteoretiker tar även
fasta på att vi lever i en kultur av rädsla, där folks oro om olika risker är relaterade till låg grad
av social tillit, lågt välbefinnande och egocentrism (Wilkinson 2001; Putham 2001;
Socialstyrelsen 2001; Douglas 1992). I vår västliga kultur har känslor ansetts irrationella och
inte beaktats, då de inte passat in i den kognitiva rationella diskursen. Känslor har även ansetts
bara framhäva egenintressen (Marcus, Neuman & MacKuen 2000). Att känslor ansdetts vara
den lägsta nivån av mänskliga behov och instinkter har visats av akademiker, journalister och
läkare i ett urval från engelska tidningar under tjugofem års tid enligt Brader (2006). När
Rachel Carson (1962/1970) gav ut sin bok ”Silent Spring”, som handlade om biocider som
medel mot angrepp på grödorna, ansågs hon vara ett känslosamt, hysteriskt fruntimmer.
(Killingworth & Palmer 1995). Lomborg (2001) har tagit fasta på att miljöforskare skrämmer
allmänheten med sina känslomässiga och domedagsinfluerade hot om framtida
klimatförändringar, som omöjliggör faktabaserade diskussioner. I USA anlitade man
psyskiatrin för att försöka bota folks irrationella rädslor inför kärnkraft och oljekatastofer. De
skulle lära folket att diskutera så kallade fakta utan känslor. I Sverige beskriver Sundqvist
(2000, sid. 250) hur ett företag, som var ansvarigt för det radioaktiva avfallet, jämförde den
vuxna allmänhetens oro för kärnavfallet med barns rädsla för monster under sängen. Mina
egna reflektioner är att genom att förpassa reaktionerna till det känslomässiga och irrationella,
kan man lättare omyndigförklara vanliga människors reaktioner. På så sätt är det möjligt att
köra över opinionen och fortsätta som förut. Av just den anledningen att känslor spelar en
väsentlig roll när människor deltar i diskussioner om framtiden och den hållbara utvecklingen
menar jag att det är väldigt viktigt att eleverna får ventilera sina känslor och attityder och att
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de inte bara får möta fakta om miljössituationen, eller att lärarna lägger locket på när eleverna
säger att de upplever att det inte finns något hopp för vår gemensamma framtid. I den här
studien lät vi eleverna reflektera kring vilka känslor framtidsfrågorna väckte och det hade
också betydelse för vilken riktning hela aktionsforskningsstudíen skulle ta.

Ojala undrar vidare (2007, sid. 36) hur naturvetare eller experter fått så betydelsefullla
mandat att fatta beslut i viktiga samhällsfrågor, där hon menar att istället folket borde ha
större inflytande. – Vem har gett experterna makten över politiken, frågar hon sig? – Hur går
det med demokratin om makten enbart hamnar hos experterna? För mig belyser Ojalas
(2007) tankar ytterligare, hur viktig det är med en miljöutbildning för alla, om vi är beredda
att försvara demokratin.

Ojala (2007) intervjuade 21 studenter 19-25 år gamla, 13 kvinnor och 8 män. De var med i
SNF:s ungdomssektion, Fältbiologerna. Under interrvjun frågade hon dem vilka känslor, som
kom upp när de tänkte på dagens miljöproblem i världen. Alla som intervjuades sade, att de
kände viss oro. För majoriteten av dem som intervjuades var även oro den första känslan som
kom upp. Framtida klimatförändringar och ökad konsumtion var de mest frekventa
problemen, som nämndes. Ungdomarnas oro var huvudsakligen av moralisk karaktär, sådant
som berörde framtida generationer, djur/natur och folk som levde i tredje världen. Ibland
nämndes även estetiska skäl.

Tre typer av oro
Ojala (2007) identifierade tre huvudtyper av oro:

Den första sortens oro var relaterad till känslor av hjälplöshet. De intervjuade kände en känsla
av hjälplöshet som berodde på miljöproblemens komplexitet. Denna komplexitet fanns både
på ekologisk och på social nivå.

Den andra sortens oro var relaterad till skuld. Den här typen av oro var en moralisk oro, som
gjorde att ungdomarna kände att de inte gjorde tillräckligt själva för miljön. På så sätt kom
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hotet inifrån dem själva istället för utifrån. Den här skuldblandade oron var också relaterad till
en kollektiv dimension, där man kände sig skyldig för hela västvärldens ojusta livsstil.

Den tredje typen var oro som en konstruktiv kraft. Oron vändes till en nödvändig
motivationsfaktor. Dessutom gjorde oron personen medveten om att det fanns vissa saker,
som var moraliskt felaktiga i samhället. Den blev till en positiv känsla, som signalerade att
önskade visioner i framtiden var hotade. Här i min studie har jag velat ta fasta på Ojalas
indelning och titta närmare på på vilket sätt eleverna uttrycker oro under vårt arbete.
Framförallt har jag velat visa på om av eleverna kan vända oron till en konstruktiv kraft.

Sex källor till hopp
När Ojala (2007) gjorde sina studier, kunde hon visa på vad som låg till grund för att de
ungdomar hon intervjuade kände någon form av tillit till framtiden. Här är de kategorier hon
identifierade som kunde hjälpa dem att att vända oro till hopp:

1. Tillit till teknologin
2. Tillit till effektiva långtgående triviala varjedagsaktioner (vardagsrutiner)
3. Tillit till mänskligheten
4. Sätta in saker i historiskt perspektiv
5. Att vara optimist i allmänhet genom att tvinga en att tänka på ett positivt sätt
6. Att lita på global solidaritet

När ungdomarna i Ojalas (2007) studie skulle härbärgera sin oro var det positivt att bli aktivt
engagerad för strategierna på den individuella nivån för att finna hopp. Det kollektiva
engagemanget hjälpte dem ytterligare, då det blev en gemensam strategi för ungdomarna att
finna hopp för framtiden. De fick nya vänner i sitt sociala nätverk, deras engagemang stärkte
självförtroendet, de kände att de kunde påverka mer i större grupp än enskilt och slutligen
kände ungdomarna att det gemensamma arbetet reducerade eller buffrade skuldkänslorna,
som de haft individuellt. Dessutom gjorde engagemanget att de tillägnade sig nya förmågor.
Mest handlade det om att de fick mer kunskap om miljöfrågorna, men också om att de
utvecklade praktiska organisatoriska förmågor, som kunde bli värdefulla i framtiden. I och
med engagemanget fick de också spännande upplevelser och tid att njuta av naturen.
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Om man sammanfattar ovanstående, ser man att både positiva och negativa känslor spelar en
viktig roll för unga människors engagemang. En viktig slutsats i Ojalas (2007) arbete var att
om man vill skapa både psykologiskt välbefinnande och aktivt engagemang bland unga, kan
man inte göra det genom att bli av med den oro, som psykologer förr ansåg vara irrationell
och oanvändbar. Snarare är det bättre att lära från den och vända den till konstruktiva
handlingar. Ojala (2007) anser, att genom att låta positiva och negativa känslor samverka kan
ungdomar bli hjälpta att bli aktiva i framtiden. I min studie har jag uppmärksammat
ungdomarnas oro för framtiden, och reflekterat över hur vi kan hjälpa dem. Därför anknyter
jag till Ojalas avhandling i min berättelse.

Hållbar utveckling
I agenda 21 i Rio år 1992 konstateras att hållbar utveckling innebär en samordning mellan tre
fält: miljö, samhälle och ekonomi, samt att ”Utbildning är avgörande för att främja en hållbar
utveckling och förbättra människors förmåga att lösa miljö problem” (Agenda 21). Hur
definierar man då begreppet hållbar utveckling? Dobson (1998) har visat att det finns över
300 definitioner av begreppet. Enligt Bruntlandrapporten (1998) definieras hållbar utveckling
som, ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (sid. 57). Med den definition tvingas
man alltså fråga sig, mot vilka vi har moraliska skyldigheter när vi gör våra val. Hur mycket
hänsyn bör vi ta till utvecklingsmöjligheter för människor i fattigare delar av klotet,
kommande generationer och övriga levande organismers överlevnad? Vilka ska vi räkna in
som kommande generationer?

Undervisningen för hållbar utveckling
För mig blir det viktigt att tänka på innebörden i den här definitionen. Om man tar hållbar
utveckling som utgångspunkt i undervisningen förändras syftet i undervisningen.
Kunskaperna behöver behandlas på ett annat sätt. Då är ämneskunskapen inget självändamål.
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2004) blir syftet med undervisningen istället att
eleverna ska förstå förutsättningarna för en hållbar livsstil och ett hållbart samhälle.
Med hjälp av detta perspektiv på hållbar utveckling kan vi ställa frågan om vilka kunskaper vi
behöver för att kunna göra goda val i våra liv. Undervisningen kan i så stor utsträckning som
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möjligt syssla med verkliga problem, problem som har relevans i elevernas liv och i den
verklighet och det samhälle som de lever i.

En sådan utbildning hjälper eleverna att koppla lokala till globala perspektiv, dvs. den sätter
in saker som händer i vardagen lokalt i ett globalt perspektiv. Det globala perspektivet är
speciellt viktigt, när eleverna blir lite äldre och kan förstå samband i ett vidare perspektiv. De
former av undervisning som väljs i hållbar utveckling, måste också relateras till det
övergripande målet i Lpo 94, att eleverna utvecklas i sin roll som kritiska, demokratiska
medborgare (se sid. 6).

Tre traditioner
Sandell, Öhman och Östman (2003) har gjort en studie av hur lärare bedriver undervisning
kring miljöfrågor i svensk skola. I den studien utkristalliserades tre som man kallar olika typer
av miljöundervisningstraditioner: en faktabaserad, en normerande och en som man kallar
undervisning om hållbar utveckling. Författarna tar upp vilken miljösyn och vilken
utbildningsfilosofi, som präglar de olika typerna av miljöundervisning.

Den faktabaserade undervisningen utgår från miljösynen att ett miljöproblem framför allt är
en vetenskaplig fråga. Vetenskapen ger lösningen på miljöproblemen. Åtgärderna bör vara
mer kunskap, mer forskning och information till allmänheten. Människan betraktas som skild
från naturen och det är hennes uppgift att kontrollera naturen. Naturen värderas endast för den
nytta den har för människan. Utbildningsfilosofin ansluter till essentialismen dvs. fokus ligger
på grundläggande ämneskunskaper, som är basen för förståelsen av miljöproblemen.
Undervisningen består av förmedling av vetenskapliga begrepp och fakta. Utifrån den
kunskapen kan eleverna sedan ta ställning och agera. Undervisningsformen är mest lärarledda
lektioner och eventuellt några laborationer.

I den normerande miljöundervisningen har miljöproblematiken främst setts som en
värdefråga. Miljöfrågorna bottnar i konflikter mellan människorna och naturen. Människan
måste inrätta sig efter den vetenskapliga kunskapen om naturen och om miljöproblemen. Den
kunskapen ses som normerande och föreskrivande bestämda värderingar och efterföljande
handlingar. Experter leder hur människor bör tänka runt miljöfrågor. Miljöetiskt är människan
en del av naturen och bör anpassa sig till naturens lagar. Undervisningen utgår från elevernas
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erfarenheter och föreställningar och elevmedverkan utgår från att lärare och elever planerar
undervisningen tillsammans. Filosofin blir en blandning av essentialism och progressivism,
eftersom innehållet är vetenskapligt, men det finns även en betoning på elevaktiva arbetssätt.

Den tredje traditionen som utkristalliserades vid studien var vad man kallar en pluralistisk
undervisning om hållbar utveckling. Den här traditionen är en utveckling av den föregående
och utvecklades under 1990-talet efter Rio- konferensen. Miljösynen i traditionen handlar om
att miljöproblemen bottnar i konflikter mellan olika mänskliga intressen. På så sätt har
miljöproblematiken blivit en politisk fråga. Vetenskapen ger ingen tydlig moralisk vägledning
och dessutom har vetenskapen många motstridiga uppfattningar. Hållbar utveckling definieras
som ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I den pluralistiska traditionen sätts de
demokratiska processerna i fokus. När det gäller miljöfrågornas avgörande är alla människors
synpunkter och värderingar lika viktiga. Den demokratiska debatten handlar om det goda
samhället och om hur man skapar god livskvalitet för alla nu och i framtiden.

Utbildningsfilosofin i den tredje traditionen är rekonstuktionistisk och innebär att eleverna lär
sig att kritiskt värdera olika perspektiv på miljö- och utvecklingsfrågor (Öhman 2008).
Demokratiska samtal handlar om hur ett uthålligt samhälle och en uthållig värld ska utformas.
Fokus i undervisningen ligger på en integration av sociala, ekologiska, etiska och ekonomiska
perspektiv. Pluralism blir en utgångspunkt i undervisningen. Eleverna planerar själva under
lärarens ledning (Öhman 2008). Om man beaktar vårt svenska styrdokument (Lpo 94), finner
jag att det finns goda möjligheter att skapa en utbildning på ett sådant sätt och den går i linje
med den pluralistiska utbildningstraditionen:

Demokrati formar basen för nationella skolsystem Det är inte tillräckligt att ha kunskap om
grundläggande demokratiska värden. Dessa måste föras ut genom användning av demokratiska
arbetssätt och förbereda eleverna för aktivt deltagande i ett civilt liv (sid.7).

För att nå detta syfte behöver man föra ut miljöfrågorna till eleverna (Öhman 2008), så att de
själva får diskutera dessa i grupper och själva ta ställning inför framtiden, istället för att
läraren, som i den normerande traditionen, försöker inpränta de rätta värderingarna. Sådana
diskussioner är en nödvändig del av en pluralistisk utbildning. Efter en sådan utbildning har
eleverna kunskaper, så att de kan delta i den allmänna debatten och agera efter sina samveten.
(Öhman 2008).
30

Risk för relativism?
Det har påtalats att med den pluralistiska traditionen följer en risk för relativism, dvs. att alla
synsätt duger lika gott. Tankesättet att något blir relativistiskt istället för objektivt (sant) går
tillbaka till grekiska filosofer, främst Platon, som betonade att vi måste vända oss till det egna
tänkandet som metod. Metoderna för sökandet efter den säkra kunskapen måste vara sådana
att kunskapsobjektet inte påverkas av den som undersöker. På så sätt når man den sanna
kunskapen. Det var alltså genom att vara åskådare, man fann objektiv kunskap om världen.
Tänkande (in the mind) sågs som en inre process och var helt skilt från världen utanför.

Den objektivistiska synen försöker på ett systematiskt sätt hitta en korrespondens mellan
mänsklig praktik och något evigt rätt och gott, som står över människors åsikter och godtycke.
Relativisterna tror att det rätta och goda inte kan vara något annat än subjektiva
konstruktioner och att de därför är godtyckliga, (Öhman, 2005 sid. 94). Sammanfattningsvis
kan man i enlighet med Bentley och Dewey (1949/1991), säga att dualismen mellan ett inre
medvetande och yttre verklighet kan vara ett resultat av mötet mellan grekisk filosofi och den
moderna industrialiserade världen. Dewey frigör sig från det grekiska filosofiska nätverket
och kliver av dualismen mellan det objektiva och det relativa genom att omtolka filosofin och
de teoretiska utgångspunkterna och betrakta kunskap och handling som intimt ihopkopplade. I
den vetenskapliga kunskapsprocessen får sättet på vilket forskare handlar och interagerar med
verkligheten och metoden hela tiden betydelse för undersökningens resultat.

Transaction,”as the form of clouds”
Dewey (1929/1984) använder sig av begreppet ”experience” vilket kan föra tanken till en
subjektiv upplevelse. Men han menar att begreppet står för individens aktiva transaktion med
sin omvärld. Erfarenhet är alltid något vi delar med andra. Använder man begreppet
interaktion kan det misstolkas som att det handlar om isolerade enheter som möts och orsakar
i det närmaste förutsägbara förändringar. Men istället skapas relationer i processer där
deltagarnas egenskaper visar sig genom den funktion de där fyller. Därför använde Dewey
begreppet ”transaction” istället för ”interaction” för att undvika missförstånd (Biesta &
Burbules 2003 sid.10-11). Genom att ta processen istället för tillståndet som utgångspunkt för
filosofin upplöser Dewey dualismen mellan det inre och det yttre och därmed också den
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epistemologiska (kunskapsteoretiska) frågan, hur ett andligt subjekt kan skapa en relation till
den materiella verkligheten. I hans transaktionella perspektiv behöver vi inte genomgå en inre
process för att greppa verkligheten. Genom transaktioner är vi hela tiden involverade i
ömsesidiga möten med omvärlden (Wickman 2006; Öhman 2006).

På det här sättet framstår inte värden som eviga sanningar i vårt inre medvetande, utan de
förändras hela tiden i nya transaktioner och är därför lika mycket en del av individen som av
omgivningen och eftersom både vi själva och omgivningen förändras hela tiden, så blir inte
värdena beständiga i vår snabbt föränderliga värld. Dewey (1929/1958) uttrycker det som:

Values are as stable as the form of clouds. Good things change and vanish not only with changes
in environment but also with changes in our selves (sid. 399).

Esthetic and moral experience reveal trait of real things, as truly as does intellectual experience.
(sid.19)

Ett exempel illustrerar detta, om byborna vid Mestoslinka forsen i Kalix älv tycker att den är
vacker och för värdefull att byggas ut med vattenkraft. Detta är det ett lika värdefullt
argument som fakta om hur många kilowattimmar, man skulle få ut av den vid en utbyggnad.
Öhman (2005) menar, att den etiska upplevelsen är ett av de sätt, som vi erfar världen. Han
anser också att i det transaktionella perspektivet är det moraliska och etiska meningsskapandet
intimt kopplat till handling. Det är genom handling och erfarenhet som värden skapas.
Värderingar är inte gömda, utan de kan avläsas i diskussioner, ur vårt kroppsspråk, miner mm.
Egentligen är man aldrig objektiv. Här hänvisar Öhman till bl a Wittgenstein (1953/1992). I
skolan får den här ”etiska tendensen” (Öhman 2008) betydelse genom att eleverna t ex kan
avläsa vad läraren tycker, även om inte han eller hon uttrycker det verbalt. Elevernas
värderingar uttrycks när de får diskutera i grupper. Ibland kanske de byter värdering beroende
på vilka olika argument, som framförs. Utgångspunkten är alltså att ingen är helt okunnig om
vad som är etiskt rätt eller fel. Alla har sina tidigare erfarenheter med sig, som färgar deras
åsikter, (Öhman 2008). Detta resonemang hjälper mig att analysera samtalen och att betrakta
elevernas reflektioner, och det som beskrivs i dem, som direkta verklighetsbeskrivningar utan
att behöva tänka på vilken inre tanke, som ligger bakom. Utifrån Deweys betraktelsesätt att
tanke och handling är en enhet som hänger ihop, kan jag även analysera varje möte och
transaktion, som eleverna, läraren och jag deltar i, för att se hur vår verklighetsbeskrivning
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förändras i handling. Med handling syftar Dewey både tal, skrift och praktisk handling. Det
här resonemanget hjälper mig också att inte behöver skilja etiska och moraliska värden från
annan kunskap. I och med att tanke och handling förenas, innefattar all kunskap också värden
(Wickman 2006; Öhman 2005).

Naturvetenskap för medborgare
Det har pågått en debatt om alla elever behöver läsa naturvetenskap i skolan. Sjöberg (2005)
lyfter fram fyra argument för undervisning i naturvetenskap och jag fastnar speciellt för hans
demokratiargument, vilket menar att naturvetenskaplig undervisning är viktig för att uppnå en
initierad åsiktsbildning och ansvarsfullt demokratiskt deltagande i samhällsfrågor. Det kan
gälla klimatförändringar, genterapi, hälsofrågor och resursfrågor. Givetvis kan inte läraren
täcka upp alla samhällsfrågor, men om eleverna inom några områden lär sig diskutera runt
sådana frågor, kan de senare även göra det i andra samhällsfrågor, som de inte berört i skolan
(Sjöberg 2005). Numera används ibland två begrepp för att diskutera syftet med
naturvetenskaplig undervisning, science literacy, Vision I och scientific literacy, Vision II
(Roberts 2007).

Vision I, science literacy, innebär allmänbildning i naturvetenskap för att förstå de
grundläggande naturvetenskapliga begreppen och teorierna. Roberts (2007) beskriver Vision I
som:

Vision I looks inward at science itself – its products such as laws and theories, and its
processes such as hypothezising and experimenting. According to this vision, goals for
school science should be based on the knowledge and skill sets that enable students to
approach and think about situations as a professional scientist would. (sid. 7)

Den här visionen bidrar inte till att skapa förståelse av globala frågor, t ex hur mat ska
fördelas till hela världens befolkning, hur alla ska få tillgång till rent vatten, hur vi ska möta
klimatförändringarna eller utrota fattigdom. Roberts (2007) menar att så länge utbildningen
adresserar frågorna enligt vision I, finns det lite hopp att dessa stora frågor ges politisk
prioritet. Enligt Aikenhead (2006) samt Wickman och Persson (2008) finns det problem med
Vision I, som innebär att även om naturvetare är goda problemlösare inom sitt område, är de
inte alltid goda problemlösare på att lösa komplexa problem utanför sitt område. Av den
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anledningen är det viktigt att elever får träna att väga samman sina naturvetenskapliga
kunskaper i mer komplexa problem när det t.ex gäller miljö och hälsa. De får på så sätt
tillämpa sina kunskaper i praktiken och då kommer olika värderingar om kunskapernas
tillämpning i olika livssituationer fram.

Vision II, scientific literacy, är mer inriktad på samhällsfrågor än på naturvetenskapen i sig.
Genom att arbeta utifrån Vision II blir det lättare att förstå det som diskuteras i massmedia
och att bilda sin egen uppfattning, grundad på både naturvetenskapliga principer och
personliga värderingar (Roberts 2007).

Enligt Vision II bör eleverna undervisas genom att hela tiden arbeta med komplexa problem,
Dessutom bör de förstå något om det naturvetenskapliga arbetssättet och om hur nya
kunskaper växer fram inom naturvetenskapen. Genom att arbeta med att lösa aktuella
samhällsproblem, kan de lära sig vad scientific literacy syftar på. I Vision II finns det inget
egenvärde i att kunna naturvetenskapliga begrepp. Istället blir de naturvetenskapliga
begreppen en biprodukt av den innebörd som de får när eleverna hanterar komplexa problem
(Wickman & Persson 2008). I min forskning behöver eleverna använda naturvetenskap i sina
studier om hur olika livsstilar påverkar miljön. Detta för att de själva ska kunna värdera olika
förhållanden och ta ställning på egen hand, utan att någon vuxen förordar ett speciellt
beteende hos dem. Vision II kan alltså bidra till demokratiargument (Sjöbergs 2005) och
tankarna om att undervisningen ska bidra till att eleverna ska kunna ta ställning i viktiga
hälso- och miljöfrågor. Diskussionerna är många runt de olika visionerna och ofta ses Vision I
med enbart faktaundervisning inte som politiskt laddad på samma sätt som Vision II. Men jag
anser, att Vision I också är politisk på så sätt, att om allmänheten aldrig fått möjlighet att
förstå vad miljöfrågorna handlar om, och av den anledningen inte kunnat ta ställning till dem,
då blir det istället experterna som kallas till hjälp av politikerna. Det resulterar i att det blir en
expertelit, som styr i de frågor, som egentligen alla människor skulle behöva delta i. Här
tänker jag på Giddens (2003), som diskuterar att våra demokratier i västländerna behöver
demokratiseras på nytt, för att det är så många beslut, som tas av politiker, som konsulterar
experter, och att folket i många fall är oförmögna att ta ställning i t ex miljöfrågorna. Giddens
menar att experterna har tagit oss till världen som den ser ut idag, och att nu är det dags att
folket får den utbildning, som behövs för att få till stånd de förändringar som är nödvändiga
för framtiden.
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Dynamiska färdigheter
Allmän utbildning kan inte styras av experter, eller av forskare som bara har erfarenheter av
naturvetenskaplig forskning. Då blir det experterna, som har makten (Wright, 1986).
I de faktabaserade och normerande miljöundervisningstraditionerna, som jag tidigare skildrat,
önskar man att fakta och överföring av värden ska resultera i beteendeförändringar hos
eleverna. Posch (1991) betonar istället det som han och hans medarbetare kommit att kalla de
dynamiska färdigheter som de menar är viktiga i miljöundervisning, det vill säga förmågor
som att ta initiativ, planera, arbeta självständigt, genomföra och tillämpa sina kunskaper.
Enligt Posch (1991) är det viktigt att kunna samarbeta och att alla elever får arbeta utifrån sina
egna förmågor. Posch (1991) menar att,”Environmental awareness and the promotion of these
dynamic qualities are reciprocally related to each other” (sid. 13).

Handlingskompetens i pluralistisk utbildning
Handlingskompetens har kommit att bli ett viktigt begrepp i miljöundervisning och
undervisning för hållbar utveckling, (jmf. t ex Schnack 1998; Breiting & Mogensen 1999;
Lundegård 2007; Almers 2009). Breiting och Mogensen (1999) beskriver vad man vill uppnå
med handlingskompetens:

För att utveckla elevers handlingskompetens menas att man utvecklar deras
möjligheter och vilja att ta del av demokratiska processer, som berör människans
exploatering och beroende av naturresurserna och att kunna göra det på ett kritiskt
sätt. (sid. 350)

Deras beskrivning passar väl in på den senare definitionen av den pluralistiska
miljöutbildningstraditionen (Öhman & Östman 2002). Danska didaktiker som t.ex. Schnack
(1998) pekar redan tidigt på att miljöundervisning omöjligt kan reduceras till att bara handla
om naturstudier. Miljöundervisning kan inte reduceras till naturen, eftersom naturen blir miljö
först, när vi betraktar den ur vårt mänskliga intresseperspektiv. Olja, kol och malm är inte
resurser i sig själva, utan de blir resurser när humana intressen och teknologin börjar betrakta
dem som resurser. Miljöproblem finns inte i naturen eller som konflikter mellan människan
och naturen. Miljöproblemen är sociala, kulturella frågor och består av konflikter mellan
oförenliga önskemål om hur naturen skall användas (Schnack 1996).
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Även i den pluralistiska miljöundervisningstraditionen handlar det mer om att eleverna själva
ska ta ställning i olika miljöfrågor. På så sätt passar den här definitionen på
handlingskompetens in där. Med det här sättet att närma sig undervisning om miljöfrågorna
skiljer sig förespråkarna för handlingskompetens alltså från huvudströmmen, där målet har
varit att skapa beteendeförändringar hos eleverna för att rädda naturen. Utifrån syftet att
utveckla handlingskompetens ser vi istället en utbildningsansträngning som är till nytta för
eleverna här och nu, men naturligtvis finns det också en avsikt att eleverna på längre sikt
kommer att vara bättre kvalificerade för att ta ställning i frågor om miljöproblem (Schnack
1996). Genom att fokusera på handlingskompetens avser man att utveckla kritiska, reflektiva
och deltagande unga personer som kan hantera framtida miljöproblem. Om man ska bedöma
resultatet av det närmandet, bör det ske i relation till om eleverna nått målen, dvs. en vilja att
agera och få möjlighet att på ett demokratiskt sätt bli involverade i miljöfrågor där de får att
forma sina egna kriterier för beslutsfattande och sina val av aktioner. Det här är alltså inget
bestämmande, förespråkande koncept som pekar på speciella beteenden eller förutbestämda
förståelser av det framtida samhället. Det är snarare en beskrivning av en nödvändighet att
granska miljöfrågorna kritiskt och sunt och att agera efter de svar man får (Schnack 1996).

Breiting (1993, 1995) anser att närmandet till miljöundervisning med
handlingskompetensbegreppet är mer sammanhängande och logiskt och godtagbart från det
demokratiska synsättet än den tidigare huvudströmmen av miljöutbildning. Breiting (1995)
anser att det här närmandet till miljöfrågorna har blivit ett nytt paradigm i miljöutbildning.

Kunskap om
aktionsmöjligheter

Tilltro till sig
själv
En önskan
att agera

Figur 2. Handlingskompetens enligt

Breiting & Mogensen (1999)

I figuren ovan beskriver forskarna Breiting och Mogensen (1999) hur de tänker sig att de
olika delarna i handlingskompetensen samverkar med varandra. I den första rutan lyfter man
fram att om en elev får kunskap om aktionsmöjligheter, så ökar självtilliten och man vill
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agera. Om eleven bara har naturvetenskapliga kunskaper om hur illa det är i miljön, kan det
jämföras med Ojalas (2007) beskrivning av vad som ger upphov till oro och leda till att eleven
blir nedstämd och apatisk. Nästa ruta visar att när man får tilltro till sig själv, vill man göra
något för miljön. Ju mer man agerar desto större blir sjävtilliten och aktionsmöjligheterna
ökar, genom att man vill fortsätta agera och få mer kunskap om aktionsmöjligheter. Ju mer
aktionsmöjligheter eleven får, desto större blir tilltron till sig själv. På så sätt ökar även
önskan att återigen få agera. De tre rutorna samverkar!

Handlingskompetens och intressekonflikter
Lundegård (2007) diskuterar hur begreppet handlingskompetens på några väsentliga punkter
skiljer sig från en undervisning som leder till aktivitet i traditionell bemärkelse. För det första
innebär en undervisning för handlingskompetens att eleven får möjlighet att se bakom de
fenomen som brukar kallas miljöproblem. Eleven uppmärksammar inte bara miljöproblemens
konsekvenser i naturen utan även de sociala och strukturella problemen och mellanmänskliga
intressekonflikter de bottnar i. För det andra förväntas eleven tillägna sig en förmåga att se sin
egen roll i förhållande till större skeenden i samhälllet. Utifrån dessa kan de sedan formulera
förslag till förändring på såväl individuell som politisk nivå (Lundegård 2007).

Schnack (1994) definierar handlingskompetens som:

A capability based on critical thinking and incomplete knowledge to involve your
self as a person whit other persons in responsible actions and counter-actions for a
more human world. (sid. 30)

Här lägger Schnack till ”Incomplete knowledge” och det är speciellt viktigt i
miljöundervisning eftersom vår kunskap är hela tiden ofullständig och osäker och eftersom
människorna hittar på nya saker och skapar ny lärdom hela tiden. Det som var sant om
miljöproblemens konsekvenser igår kanske inte är giltiga idag.

Om jag tänker på mina föräldrars levnadstid, så hände det inte alls så många saker på en gång
och kontakterna med omvärlden var begränsade mot dagens möligheter med datorer och all
massmedia som har direktkontakt med skeendet över hela jorden. Giddens (2003) uttryck av
en skenande värld ger en bra bild av hur det ser ut i dag. En generation tillbaka talade man
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sällan om världsekonomin. Det handlade mest om hur landet klarade sin egen ekonomi, därför
att det mesta som tillverkades kom från landets egna fabriker.

Vilket lärande vill vi eftersträva?
Enligt Säljö (2008) är den vanligaste metaforen för lärandet i dagens disikussioner om
utbildning och lärande överföringsmetaforen. I undervisningen överförs kunskaper och
information från sändaren till mottagaren, eller med andra ord från läraren till eleven.
Mottagaren kodar av budskapet och lagrar det i sitt kunskapsförråd tills han eller hon behöver
det, då plockar man fram kunskapen för tillämpning. Den här historiska bilden av lärande är
en del av den institutionaliserade skolans problem snarare än lösningen, anser Säljö (2008).
Med överföringsmetaforen hänger det även med en syn på kunskap såsom varande sann och
neutral. Kunskapen är oberoende av den som skapat den. Bilden ska vara objektiv och
opåverkad. Denna syn har påverkat undervisning och forskning i långa tider.

Marton, Hounsell och Entwistle (1986) gjorde undersökningar av studenters lärande under tio
års tid om. De intervjuade även lärare på universitet om vad de ville lära ut. Det gemensamma
draget i intervjuerna med universitetslärarna kunde sammanfattas med att det främsta syftet
med akademiska studier var att utveckla kritiskt tänkande. Universitetslärarna var ense om
syftet, men inte hur det skulle uppnås genom vanliga undervisningsmetoder i form av
föreläsningar, seminarier och handledning.

Det verkade som om lärarna uppmuntrade eleverna till att vara kritiska, men de examinerade
efter konformitet i idéer och detaljerade faktakunskaper. Det var en avsaknad av relation
mellan intention och utförande (Marton, Hounsell, Entwisle 1986; Säljö 2008).

Lärarna menade att studenterna misslyckades i så hög grad med sina studier beroende på att
de var omotiverade och slöa. Det var bara en lärare, som undrade varför studenter tappade
intresset. De hade ju i alla fall kommit till universitetet för att studera och uppenbarligen hade
någonting orsakat att studenten tappat viljan att studera, (Säljö 2008).

Den här diskussionen om vad man ska sikta på för kunskap som student påminner mig om
min egen erfarenhet som lärare. Ofta skyller lärarna på ett stadium på kollegorna i tidigare
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stadier, att lärarna inte förberett eleverna på rätt sätt. Högstadielärarna skyller på mellanstadiet
och gymnasielärarna på högstadiet. Roberts (1995) har beskrivit detta som en vanlig emfas i
skolan som han givit namnet ”Den säkra grunden”.

Detta resonemang leder mig osökt till Deweys (1916/2007) kapitel 5 i boken ”Demokrati och
utbildning”, där han diskuterar att elever ofta ska lära sig en mängd saker för framtida bruk.
Detta avleder enbart elevens uppmärksamhet från den enda punkt, som de är intresserade av
dvs. nuets bruk av kunskapen. ”Att göra sig redo för något, utan att veta vad eller varför, är att
slösa bort den enda kraft som finns och att söka efter motivationaskraft i det ovissa.” (Dewey
1916/2007). Äldre elever kanske kan förstå nuets bruk av kunskaperna men det är svårare att
memorera många utantillkunskaper än komma ihåg något, som man verkligen förstått.
Dessutom kanske det känns meningslöst att ödsla tid på detta, när man antagligen ändå
glömmer det mesta rätt snart. Det känner jag igen från en mängd situationer i mitt lärarliv, när
jag direkt blivit skamsen när elever frågat ” Vad ska jag ha denna kunskap till? ” och endast
kunnat ge svaret, att de behövde kunskapen i gymnasiet. Deweys syn på detta är precis det jag
upplevt, att ett sådant svar dödar motivationen hos den frågande eleven och han menar också
att barn, som straffas för att de ej hänger med hamnar ännu mer i ett utanförskap. Vad hans
idéer känns aktuella även i dessa dagar, då skolpolitiker talar om att införa kvarsittning som
bestraffningsmetod, när omotiverade elever avviker.
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3 Syfte och frågeställning
Mitt intresse handlar om att få möta elever och lärare i en skolpraktik och att tillsammans med
dem försöka skapa en engagerande undervisning i hållbar utvecklig, som tar vara på allas
kompetenser. Med allas kompetenser syftar jag på såväl eleverna, som läraren och mig.
Jag kanske kan tillföra forskningen nya infallsvinklar, som vi tillsammans använder i våra
planeringar. På så sätt vill jag försöka skapa en undervisning i pluralistisk anda där vi
undersöker om elevernas röster kan bidra till att utveckla undervisning och lärande i hållbar
utveckling. Eftersom jag främst vill ta reda på, hur elevernas reflektioner kan påverka
skeendet i undervisningen, så kommer deras röster att framträda starkare än lärarens och min
röst. Huvudsyftet med forskningen är att undersöka hur elevernas reflektioner kan användas
för att utveckla undervisningen i hållbar utveckling, men givetvis påverkar läraren, jag och
omgivningen hur eleverna agerar och vilka möten och transaktioner som sker.

Forskningsfrågan
Den övergripande forskningsfrågan lyder:
•

Hur kan aktionsforskning bidra till att utveckla en demokratisk utbildning i hållbar
utveckling?

Konkret har studien fokuserat frågan:
•

Hur kan undervisning och lärande i hållbar utveckling utvecklas genom att ta tillvara
på elevernas kontinuerliga reflektioner?
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4 Metodologi
Aktionsforskning

Metodologin är aktionsforskning eftersom elevernas reflektioner tas till vara för planeringen
hela vägen i undervisningsprocessen. Aktionsforskning kring miljöundervisning, såsom den
skrevs fram på 90-talet (Axelsson 1997, sid. 93-98), månade om att ta tillvara på de
beforskade objektens, lärarens och elevernas, tankar. Ett centralt syfte i aktionsforskningen
blir att stärka vad man kallade elevernas dynamiska färdigheter såsom att ta initiativ, planera,
arbeta självständigt, ta ansvar, reflektera och att kunna tillämpa sina kunskaper. Syftet var
även att stärka förmågan att arbeta i grupp. Peter Posch, som av Axelsson (1997, sid. 18) och
Robottom (2003) anses som ENSI- (Environment and School Initiatives) projektets fader,
betonade de dynamiska färdigheterna, som han menade eleverna borde få träna på i
undervisningen. Posch menade att:”Environmental awareness and the promotion of these
dynamic qualities are reciprocally related to each other” (1991, sid. 13). Aktionsforskning i
skolsammanhang beskrivs av Posch och Elliot (på en avslutande ENSI-konferens i
Braunschweig, 1994), som att den bedrivs på olika nivåer, eller i faser:

Fas 1. Planering. Planering lärare och forskare
Fas 2. Aktion. Läraren agerar, forskaren observerar
Fas 3. Reflektion. Alla parter dvs. lärare, forskare, elever reflekterar över arbetet
Fas 4. Revidering. Planeringen revideras av läraren och forskaren. Stor hänsyn tas till elevernas
reflektioner, eftersom de ingår i forskningsfrågan.
Tillbaka till fas 1 osv runt igen …

I skolsituationen kan lärare, forskare och elever planera en aktivitet, genomföra strategin,
observera vad som sker på sina respektive nivåer och reflektera över resultatet. Reflektionen i
observations- och reflektionsfasen kan medföra att nya problem identifieras och då gör man
om planerings-, genomförande-, observations- och reflektionsfasen. I stora drag följer jag
ovanstående faser utom att jag antingen bara observerar eller både observerar och agerar i fas
2. När jag agerar går jag in i lärarrollen på jämlik basis med läraren i projektet.
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Figur 3. Cirkelmodellen kännetecknar aktionsforskning enligt Kolb och Fry (1975).

Material och metod
Materialet som användes bestod av elevernas loggböcker, elevintervjuer och en lärarintervju.
Jag transkriberade ordagrant direkt efter intervjuer och loggböcker för att läraren och jag
kunde använda dem som underlag för den fortsatta planeringen.

I en pluralistik utbildning bör alla eleverna få komma till uttryck. I den pluralistiska
undervisningen behöver läraren och jag få möjlighet att möta alla elevers olika behov. För att
kunna göra det behöver alla elevers idéer och åsikter tas till vara. För att alla ska komma till
tals, har det varit viktigt att återge långa återgivandena av samtal och loggböcker i
forskningsrapporten.

Genom samtalen med eleverna och loggböckerna kunde läraren och jag följa, hur elevernas
lärande framskred samt vilka praktiska, teoretiska problem de behövde hjälp med. Detta var
viktigt för att vi skulle kunna se vilken utveckling som skedde i förhållande till vår planering
av undervisningsavsnittet om hållbar utveckling. Eleverna fick hela tiden feedback av läraren
och mig och på så sätt uppmuntrades de att inte ge upp, även om de fastnade i olika sorters
svårigheter.
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I studien hade vi, som lärare och forskare inte så avgränsande roller, som t ex Posch (1994)
hade, där forskarens enda roll var att vara observatör. Istället blev min roll dubbel, dvs. jag
fungerade både som observatör och i vissa skeden, som aktör. Den här vidgade rollen tog jag,
därför att läraren och jag skulle kunna arbeta på jämlik nivå (Robottom & Sauvé 2003). På så
sätt hamnade jag i lärarrollen, när läraren och jag genomförde vissa moment tillsammans och
då planerade vi tillsammans innan lektionen. Det här rollbytet utmärker också hur man som
narrativ forskare ibland blir intensivt involverad i processen för att senare frigöra sig från den
och enbart agera som forskare igen (Batesson 1994). I min berättelse ska jag försöka påtala
när detta sker, så att läsaren inte behöver undra eller ställa sig frågan, – Var är forskaren i det
här?

När jag skildrar hur aktionsforskningen fortgår sker det i en kronologisk ordning, vilket
innebär att jag väver in de olika faserna i en berättelse på det sätt som, Clandinin & Connelly
(2000) beskriver. Detta gjorde jag för att kunna se hur temporaliteten i mötena påverkade alla
individerna i processen. Däremot använde jag de olika faserna, stegen i aktionsforskningen,
dvs. planering, aktion, reflektion och revidering, för att följa elevernas lärande. Planeringen
utfördes alltid gemensamt av läraren och mig, aktionen skedde ibland gemensamt,
reflektionen gjordes av eleverna, läraren och forskaren var för sig, men diskuterades
sinsemellan av läraren och forskaren för att sedan vid behov leda till revidering vid
planeringen av nästa tillfälle.

I vissa fall gjorde jag som forskare i min rapport även reflektioner över de andras reflektioner
och då blev det en form av metareflektion.

Läraren och jag träffades varje måndag eftermiddag för att diskutera läget, dvs. våra
observationer i klassrummet. Efter varje reflektionstillfälle som eleverna hade diskuterade vi
vad som behövde fångas upp, som underlag för revidering av undervisningsprocessen i
planeringen där nya aktioner växer fram. Jag läste reflektionerna först, eftersom jag
transkriberade dem direkt. Läraren fick läsa dem senare, så att vi kunde diskutera dem och
berätta för varandra vad vi uppmärksammat, och så att vi sedan tillsammans kunde bestämma
vilka revideringar, som blev aktuella inför nästa planering. De här måndagsmötena finns i
allmänhet inte med i berättelsen, förutom de gånger då vi diskuterat elevernas reflektioner.
Jag vill betona att eftersom mitt syfte inte var att studera lärarens undervisning, så skrev jag
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inte ner några observationer under dessa möten. I övrigt följer jag aktionsforskningscirkeln
med de modifikationer, som jag nämnt här ovan.

Etiska överväganden
Forskningens etiska överväganden innebär att såväl läraren som eleverna blev informerade
om att deras identiteter var skyddade under arbetets gång och i den kommande rapporten.
Eftersom eleverna är så unga ombads deras föräldrar medgiva att deras barn skulle delta i
forskningen. De skrev på ett papper, där de gav mig tillstånd till att filma eleverna, spela in
intervjuer och samla in loggböcker för att sedan använda dem i min rapport. Eftersom
Stockholms förorter är många och innehåller ett stort antal grundskolor, är det svårt att
lokalisera just den här skolan som deltog i forskningsprojektet. Allt material som samlades in
behandlades konfidentiellt och förvaras på ett sådant sätt, att det inte finns någon risk för att
tredje person ska kunna ta del av detta. Studierna följer på så sätt de anvisningar som angivits
av det statliga vetenskapsrådets principer gällande humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning (Vetenskapsrådet 2007).
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5 Resultat
Planering, förberedelser inför forskningen
Klass 9d på Blomsterskolan, våren 2008

Blomsterskolan ligger i ett förortssamhälle ca fyra mil från Stockholms city. I skolan går det
elever från förorten, men det är många elever som åker skolbuss dit från landsbygden.
Elevantalet har på senare år minskat. Runt skolan finns det vacker natur med många vackra
blommor, som växer i orörd kulturbygd. Det är därför jag döper den till Blomsterskolan.

Det första steget i min planering var att jag kontaktade rektorn på förortsskolan och frågade
om jag fick bedriva forskning om lärande i hållbar utveckling på hans skola. Han blev förtjust
i idén och gav förslag på lärare, som eventuellt var intresserade. Rektorn stöttade mig hela
vägen genom forskningen och önskade, att jag skulle kontakta honom, när det blev dags för
elevernas redovisningar av projektet, för då ville han vara med i klassrummet. Nästa steg var
att jag kontaktade No-lärare i år 9 och frågade henne om hon hade intresse av att delta i ett
aktionsforskningsprojekt om utbildning i hållbar utveckling. Skolan har ca 400 elever. Många
av invånarna har inte sina rötter i det ssamhälle där skolamn ligger, utan de är inflyttade från
olika håll i Sverige på den tiden när urbaniseringen pågick som mest och arbetstillfällena på
landsbygden minskade. Dessutom har det flyttat dit en hel del invandrare och deras antal ökar
fortfarande stadigt. Enligt Skolverket ligger den här skolan ganska lågt nere i
betygshänseende och intervjuer med skolans elever vittnar om att lärarna har låga
förväntningar på eleverna, när det gäller lärandet (www.skolverket.se). På skolverkets
hemsida avslöjas inte skolans namn utan bara detta att många elever i deras intervjuer talat om
låga förväntningar, då speciellt på förortsskolorna. Under de senaste åren har betygsnivån
stigit något enligt rektorn och han var medveten om elevernas bekymmer om låga
förväntningar.

Vid de första kontakterna med läraren fick hon utförlig information, muntligt och skriftligt,
om vad aktionsforskning gick ut på. Hon fick ett par veckors tid till att i lugn och ro fundera
över om hon var intresserad av att delta. Jag informerade också att det är elevernas
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reflektioner som står i centrum för forskningen och inte hur läraren agerar. Vidare
informerades hon om tillvägagångssättet, att hon och jag skulle arbeta på en jämbördig basis
dvs. planera och genomföra arbetet tillsammans (Robottom & Sauvé 2003). Läraren fick även
reda på att jag med jämna mellanrum skulle intervjua grupper om fem elever och att de övriga
eleverna reflekterar i sina loggböcker vid samma tillfällen. På så sätt fångas alla elevers
reflektioner och vi kan stötta och hjälpa alla. Efter elevernas reflektionstillfällen skulle jag
skriva ned allas reflektioner. Därefter, efter det att läraren själv först läst vad eleverna
reflekterat över i loggböcker och intervjuer, planerar läraren och jag fortsättningen
tillsammans. I reflektionerna ser vi, hur elevgruppernas arbete framskrider och om eleverna
behöver hjälp av något slag.”Utbildningen om hållbar utveckling”, ESD, planeras av läraren
och mig. Jag informerade även läraren om att jag skulle intervjua henne vid projektets slut.

Läraren agerar, forskaren agerar och observerar
Under arbetets gång med eleverna hade vi bestämt att jag skulle arbeta på jämbördig nivå med
läraren. På så sätt blev jag både aktör (lärare) och observatör (forskare) i den fasen. Under
lektionerna och vid olika tillfällen i projektet, klev jag alltså in i lärarrollen och var aktiv även
om läraren vanligtvis var den som agerade mest. Vid de tillfällena när hon agerade tog jag ett
steg tillbaka och deltog som observatör.

Lektion 1, introduktion och inflygning
Undervisningen började med att alla 25 elever samlades i klassrummet tillsammans med
läraren och mig. Några verkade förväntansfulla eftersom de hört talas om att nästa
arbetsområde skulle handla om miljöfrågorna och att en forskare skulle följa dem och att de
skulle ha anteckningsböcker eller, som forskaren kallade loggböcker med sig. Jag tror att de
kände sig betydelsefulla eftersom någon ville forska runt deras lärande. När jag talade om att
de skulle vara anonyma i min berättelse, frågade flera ”Varför då, du får gärna ta bilder av
oss, så vi får synas i din berättelse”. De hade även hört att det skulle vara en grupp på fem
elever, som skulle intervjuas med jämna mellanrum. Läraren började med att visa en
översiktsbild över vårt klot, som innehöll en sammanfattning av vad som gjorts eller inte
gjorts av det som stipulerades i Agenda 21 i Rio de Janeiro 1992. Läraren berättade att
Agenda 21, som skulle vara en sorts handlingsplan för det här århundradet, inte hade blivit så
beaktad av alla medborgare och beslutsfattare. Läget på vår jord har försämrats t ex genom att
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den förstärkta växthuseffekten har ökat. Forskare runt världen är nog överens att mänskliga
aktiviteter orsakat extra temperaturhöjningar på jorden och att isarna smälter snabbare nu än
tidigare. Men det finns även forskare, som avfärdar den teorin. Eleverna fick se ett diagram
över temperaturhöjningar som följde en kurva där man såg hur mängden koldioxid ökat i
atmosfären. Det ser ut att överensstämma att koldioxidutsläppen påverkade uppvärmningen av
vårt klot, men man kan ju aldrig vara riktigt säker, även om det finns en teori, som är ganska
sannolik enligt senare forskning på området. Enligt FN:s miljöpanel är det med största
sannolikhet troligt att mänsklig påverkan främst med koldioxidutsläpp påverkat
temperaturhöjningar på jorden. Läraren talar också om andra miljöhot såsom försurning,
övergödning, ozonproblemet i atmosfären och om markozon, men det som verkade mest
angeläget att bromsa var den ökade växthuseffekten.

Lektion 2, vår miljöpåverkan i vardagen
Nästa lektion där jag deltog som observatör, iklädd forkarrollen, var det dags för eleverna att
landa i vardagen. Då berättade läraren för dem, hur alla människor påverkar klimatet i
vardagen. Hon använde Naturvårdsverkets stordior, som visar hur olika vardagssaker t ex mat,
kläder, bilkörning, tillsatser, transporter och elapparater påverkar miljön. Läraren gick inte in
så djupt på livsstilsfrågorna utan valde bara några få stordior, för att eleverna skulle få en
aning, om vad som menas med livstilspåverkan på miljön. Eleverna var mycket alerta och
ställde frågor om det mesta under lektionens gång. Flera elever ville t ex höra om vilken sorts
energi som läraren tyckte var mest miljövänlig och en del av eleverna höll inte med om
lärarens förslag, utan argumenterade för sina egna preferenser. En elev ville ha fjärrvärme till
alla bostäder och den skulle produceras miljövänligt. Tidigare under läsåret hade den här
klassen läst energiavsnittet i fysikämnet och de verkade kunniga på just det avsnittet. Läraren
påtalade att materialet från Naturvårdsverket var från 1995 och att det hänt mycket sedan
dess. Eleverna fick tips på tillförlitliga länkar i miljöfrågor och även information om
intressanta nyutgivna skrifter av SNF (Svenska naturskyddsföreningen) och Naturvårdsverket.
Efter genomgången av vardagspåverkan fick eleverna en fråga från forskaren, som löd:

”Hur påverkar vår moderna livsstil miljön, och hur kan vi förändra den till det bättre?”

Därefter fick de välja område och det bildades intressegrupper kring olika livsstilsområden.
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Vi ville åstadkomma en demokratisk process och läraren betonade, att de denna gång skulle
välja arbetsområde efter eget intresse och inte efter kamraternas val. Det blev en tyg- eller
klädgrupp, två matgrupper, två transportgrupper, en teknikgrupp och en filmgrupp. Läraren
tipsade även grupperna, som valt samma ämne att de kunde välja olika perspektiv på ämnet
och konferera med varandra. Eleverna fick också ta del av innehållet i läroplanen (Lpo 94)
omvad som de förväntades kunna efter att ha studerat ämnesområdet ”Hållbar utveckling”
Nedan följer ett utdrag av mål att sträva mot i naturorienterande ämnen från Lpo 94 som
eleverna, läraren och jag tolkade gemensamt:

-Eleven stärker sin förmåga att se mönster och strukturer, som gör världen begriplig och stärker
denna förmåga genom skriftlig och undersökande verksamhet. (sid. 7)

-Eleven utvecklar ett kritiskt tänkande och ett konstruktivt förhållningssätt till egna och andras
resonemang med respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden. (sid. 6)

-Eleven ska kunna ta ställning i värdefrågor t ex miljö- och hälsofrågor. Utbildningen ska också
lyfta fram ett brett perspektiv av argument t ex etiska, kulturella och ekonomiska, som har
relevans i diskussioner exempelvis om människans sätt att leva ihop med och använda naturen.
(sid. 7)

-Eleven ska kunna använda sina kunskaper om naturen, människan och hennes verksamhet som
argument för att skapa bättre livsvillkor, men också hur den kunskapen kan missbrukas”. (sid. 7)

Därefter gav vi eleverna några extra råd att tänka på för att nå ovanstående mål: Det är viktigt
att alla i gruppen får komma till tals och bli respekterade. Om du anser att man själv kan mer
än någon annan, bör man försöka hjälpa honom eller henne att förstå det du förstår. Vi
tryckte också på lyhördhet och respekt för kamrater, som tog andra ställningstaganden till
frågorna som kommer upp, än man själv gör. Därefter planerade vi in ett studiebesök på
Naturhistoriska riksmuseet och utställningen Uppdrag: Klimat. Våra förhoppningar var att det
skulle stärka helhetsperspektivet, som vi försökte få fram.

Lektion 37, Global Changeutställningen på Naturhistoriska riksmuseet
På Naturhistoriska riksmuseet fick eleverna ta del av utställningen Uppdrag: Klimat, som
handlade om jordens klimat i förändring, då, nu, och sen? Huvudbudskapet i utställningen var
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att ge ett framtidssperpektiv på vad som kan hända som resultat av den globala
uppvärmningen, som
t ex återkommande kraftiga orkaner. Utställningen pekade även på att det finns lösningar. Vid
t ex en station, som eleverna besökte flitigt, kunde de undersöka hur deras egen elanvändning
påverkade klimatet.

När vi kom till Naturhistoriska riksmuseet var alla elever mycket ivriga att besöka just
utställningen om miljön. De sprang runt och testade sin energiförbrukning genom att mata in
sina egna värden i datorprogrammet. Genom att ändra på de saker, som förbrukade energi,
försökte de få ner förbrukningen. De läste information om klimatförändringar som fanns på
skärmarna. Många tittade flera gånger på filmen Stormens öga, som handlade om hur orkaner
uppstår. De undrade om det de såg t.ex. stormen ”Katrina” vars framfart visades på filmen,
var hämtat från verkliga händelser. Efter miljöutställningen ville eleverna se andra
utställningar, där de fotograferade bl a isbjörnsungar. De frågade oss, om det var sant att
isbjörnarna kanske inte fanns kvar i framtiden, när isarna smälte i så snabb takt. Efter besöket
frågade de direkt läraren om de fick åka dit en gång till innan terminsslutet. Jag tyckte
utställningen var ganska teoretisk och svår och jag var orolig, att den skulle vara för
svårbegriplig för eleverna. Den var ju främst inriktad på gymnasieelever.

Lektion 822, arbetet i livsstilsgrupperna
Efter den inledande fasen följde en period där eleverna i stor utsträckning planerade och
arbetade mycket själva. Tanken var ju att de skulle träna sina dynamiska förmågor, ta initiativ,
planera, genomföra och tillämpa sina nya kunskaper. Under perioden hade de även friheten att
bestämma vilka studiebesök de ansåg var nödvändiga utifrån den livsstil de undersökte.
Grupperna gjorde också olika studiebesök som utgick från gruppens behov. Som materiel
erbjöd vi litteratur om mat och miljö samt några nyutkomna böcker från SNF (Svenska
naturskyddsföreningen), men den mesta informationen hittade de på nätet. De länkar, som de
använde mest var SNF och Naturvårdsverkets hemsida. Därifrån hämtade de också de frågor
de formulerat inför sina studiebesök på t ex soptippen i kommunen, eller vid besöket på
vattenreningsverket. Flickorna i matgruppen besökte en ekologisk farm, där de ställde frågor
om den ekologiska maten och undersökte även sortimentet i en ekologisk mataffär i
Stockholm city.
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För att tydliggöra hur arbetet med hållbar utveckling fortlöpte bifogar jag en tablå över
arbetsgången, (Bilaga 1.) Eleverna hade 15 timmar till livsstilsarbetet i grupperna, men tre
timmar av dessa gick till intervjuer och loggboksskrivande.

Innan jag går in på själva analysen av samtalen behöver jag förklara, hur jag granskar och
använder dem. Eftersom syftet med intervjuerna och loggboksreflektionerna var att se hur de
kunde användas för att utveckla undervisningen och elevernas lärande i hållbar utveckling, så
tittar jag speciellt på vad vi, läraren och jag, kom att beakta i undervisningsplaneringen men
även på elevernas lärande (med lärande menar jag både faktakunskaper och värden). För att
jag inte ska lockas att tolka in något annat än vad de utrycker om deras verklighet vid det
tillfället som reflektionerna pågick, är alla referat ordagrant refererade.

Första loggbokstillfället
Måndagen efter besöket på Naturhistoriska riksmuseet var det dags för första intervjun och
det första loggboksskrivandet, men läraren var sjuk och jag var ensam med klassen. Alltså
fick jag ta både forskar- och lärarrollen. Därför bestämde jag mig raskt för att bara bara låta
dem skriva i sina loggböcker (se Bilaga 1.) Eleverna visste att vi avsatt de här passen för att få
ta del av deras tankar, så att vi på så sätt kunde utforma den fortsatta undervisningen efter
dem. Så snart jag delat ut frågorna och de utrustat sig med papper började pennorna rassla.
Det var några flickor, som såg lite tveksamma ut innan de kom igång med skrivandet.

Forskaren: Hur upplevde Du riksmuseets utställningar och vilka tankar fick Du, när du gick runt
där? Vad blir den största utmaningen i framtiden?

En flicka skriver:
Jag blev lite chockad att det var hemskt som det visades i filmen. Fler människor borde tänka på
framtiden och inte bara ignorera allvarliga problem bara för att det inte rör just dem. (Sussan)

En annan:
Man inser hur illa det verkligen är. Jag tyckte det var hemskt hur vi förstört jorden och gjort den
till en osäker plats att leva på. Allt mer naturkatastrofer kommer att inträffa och mer djur dör ut.
(Sanne)
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Det var genomgående mest flickor, som uttryckte oro. Pojkarna var nog kanske oroliga i
början, men de började rätt snart reflektera över vad som borde göras för att få till en
förändring. En tredje flicka (Elsa) ger också uttryck för en stor oro för framtiden. Hon har
även en sorts avståndsmoral i det hon skriver. Hon reflekterar kring framtiden och sina
framtida barnbarn och barnbarns barn:
Det var intressant och lärorikt, men det var också väldigt skrämmande, eftersom man verkligen
fick se hur stor skillnaden var nu jämfört med för ett par tusen år sedan. Jag började tänka på hur
livet kommer att vara för mina barnbarn och barnbarns barn, om dom måste leva på
gummiflottar pga att isarna smälter eller om dom knappt vågar gå ut av rädsla för att få
hudcancer pga hålen i ozonlagret. (Elsa)

Reflektion, ”Jag blev lite chockad”
Det första, som läraren och jag noterade när vi samlat in elevernas reflektioner och efteråt
satte oss ner för att ta del av dem, var att flera elever uttryckte, att de kände sig oroade inför
framtiden. Flera av elevernas noteringar innehöll laddade ord som signalerade rädsla och oro,
som ”hemskt”,”chockad” ”allvarliga problem” ”illa”, ”hemskt”, ”vanmakt”, ”osäker plats”,
”fler naturkatastrofer” och ”att djuren dör”

Nedan citerar jag några elever, som faktiskt också börjat reflektera över olika sätt att hantera
situationen på vårt klot. Den här pojken och flickan menade t ex att vi måste tvingas ”ändra
livsstil” oavsett vad vi tycker om detta:

Livsstilen kommer att förändras, och det ska man vara beredd att göra, även om man inte gillar
förändringar. Man gör dem ändå! (Albert)

Vi måste förändra vår livsstil och länder som USA och Japan måste verkligen samarbeta. En av
våra största utmaningar är att minska utsläppen och börja samarbeta. (Maria)

Ytterligare tio elever skrev att vi måste ändra våra livstilar och lägga av med dåliga vanor.

En flicka, Nina som är mest bekymrad över transporterna och deras utsläpp menade att det
behövdes globalt samarbete för att komma vidare. Nina och Maria kräver olika beslut till
förändring.
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Ett stort problem är transporterna och att vi köper mat från andra länder. Den största utmaningen
är att minska utsläppen och att alla länder skriver på ett avtal om miljön. (Nina)

Det behövs både sociala, politiska och ekonomiska beslut, som gynnar miljön och vi alla måste
göra en insats. (Maria)

Sammanfattningsvis kan jag iaktta att transportproblemet finns med i sju elevers svar, som en
utmaning att lösa inför framtiden. Samarbete mellan länder är en viktig punkt, som finns med
i sju uttalanden. Livsstilar eller vanor, som måste förändras, kommenteras av elva elever.
Eleverna är inriktade på lösningar av miljöproblemen och ger konkreta förslag, vilket vittnar
om en vilja att se framåt. Ojala (2007) visade att just detta att kanalisera sin oro på något
konstruktivt kan vara ett sätt att få hopp för framtiden.

Fler saker, som vi, läraren och jag, reflekterade över, förutom elevernas oro och rädsla var att
många elever, tio stycken, hade knutit problemet med koldioxid till den globala
uppvärmingen. De nämnde antingen transporter, eller utsläppen av koldioxiden. Dessutom
hade de även förslag på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Detta förvånade oss, när
vi tänkte på nationella utvärderingen (NU 3) samt på internationella kvantitativa
undersökningar som t ex PISAundersökningen (2006), som visat att många elever inte tagit
till sig vad som främst anses orsaka den förstärkta växthuseffekten. Rickinsson (2001) samt
Hart och Nolan (1999) beskriver hur forskning i andra länder, som inte berörs av Pisa kommit
fram till liknande slutsatser. Oftast nämner eleverna bara något odefinerbart som ”pollution”
som orsaken till det mesta av miljöproblematiken.

Revidering
Läraren och jag tyckte det var tur att vi fick ta del av loggböckerna på ett så tidigt stadium. På
så sätt kunde vi redan dagen efter agera och försöka lyfta problemen från individnivån, möta
frågorna med ett tvärvetenskapligt perspektiv och på så sätt försöka minska deras rädslor för
framtiden. Här deltog jag i aktionen tillsammans med läraren och alltså var jag i lärarrollen
då. Vi anpassade oss efter elevernas behov. Det blev ett sorts lärande för oss (Clandinin &
Connely 2006).
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Planering, ”En extra lektion om oron”
Tidigare under höstterminen hade läraren fått fortbildning om miljömiljöundervisning som
tog upp frågan om hur viktigt det var, att man inte lämnade elevernas rädslor obearbetade utan
att man fick igång en diskussion om dem. Hon ägnade en timme åt diskussion om hur man
påverkar miljön genom att t ex åka bil, äta fel mat, köpa produkter som transporterats långa
sträckor, slösa med el i hemmen.

Läraren diskuterade med klassen (se tablån, Bilaga1), om hur man kunde se på var ansvaret
låg, att det kanske berodde på fler än bara oss som enskilda individer hur framtiden skulle te
sig att det kan behövas både sociala, politiska- och ekonomiska beslut för att åstadkomma
förändringar, som leder till bättre miljö. Här vill jag hänvisa till Öhman (2008), där han
uttrycker fördelen med en etisk dimension i samtalet om hållbar utveckling, att även kunna
lyfta upp frågorna från det privata planet till ett samhällsplan. Läraren och jag ansåg, att det
viktigaste var att eleverna fick bearbeta sin rädsla för framtiden. Om man blir skrämd vill man
kanske inte ta in mer kunskap om miljöfrågorna. Vår tanke var att för att inte behöva bära på
individulla skuldkänslor, eller känslor av vanmakt för framtidens miljöscenarier (se Sussan,
Sanne, och Elsa på sidan 31-32) behöver man först få ventilera sina känslor och få ett vidare
perspektiv på miljöfrågorna. Det verkade som att de som blivit rädda nästan förlamats och
inte kundde utrycka vad man kan göra i framtiden. De hade kanske fastnat i sina rädslor. Den
diskussionen tog läraren upp med eleverna på tisdagen, dvs. dagen efter det att eleverna
skrivit om rädslorna i sina loggböcker.

Ojala (2007) har tagit upp den här oron och rädslan hos ungdomar för jordens framtid i sin
doktorsavhandling och jag refererar lite ur den, som stämmer in på våra erfarenheter.
Hon visade hur vissa elever upplevde hjälplöshet och andra saknade framtidstro (Ojala, 2007
sid. 8).
De viktigaste resultaten av hennes studie (Ojala, 2007 sid.14) berörde de olika vägar som
ungdomarna kunde ta för att handskas med sin oro. En väg var t ex att vidga fokus med en
tillit till mänskligheten och inkludera olika dimensioner av nya globala solidariska rörelser.
Dessutom fann hon ett mer problemfokuserat sätt att hitta en utväg ur oron som bestod i att
skifta perspektiv från det globala till betydelsen av att utföra konkreta handlingar. När läraren
och jag mötte elevernas reaktioner försökte vi nå eleverna på båda sätten.
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I senare elevreflektioner skulle vi se, om de sätt vi bemötte elevernas reaktioner på hade
någon inverkan på dem. Enligt Ojala (2007) är det viktigt, att man inte bara betraktar
elevernas känslor som irrationella, eller inget att bry sig om, utan hjälper dem till att kunna
härbärgera dem. Först då kan de gå vidare och bli kreativa. I och med att läraren tog upp den
här frågan i klassen blev det fler elever som deltog i diskussionen och som kunde stötta de
kamrater som blivit oroade och hjälpa dem att se att det fanns vägar ut ur oron. Givetvis
pekade vi inte ut dem som var oroade, men det fanns säkert flera andra, som inte vågat berätta
om sin egen oro, som tyckte det var bra att vi tog upp det hela till diskussion. Här kände jag
att jag blev involverad i allt, elevernas oro, lärarens syn på den och diskussion om hur den
skulle hanteras. För att kunna backa ett steg och göra en egen reflektion fick jag tänka till
ordentligt, eftersom jag blev så involverad i situationen som uppstod. Det stämmer bra på
Batesons (1994) beskrivning av hur en antropologisk forskare kan känna sig ibland:

Sometimes a dissonance will break through and pull you into intense involvment and
sometimes push you away from the participating stance, always for learning to occur, the
inquirer in the ambiguous, shifting, participant observation role is meeting difference;
allowing difference to challenge assumptions, values and beliefs; improvising and adapting
to the difference; and thereby learning as the narrative anthropologist. (Bateson, sid. 5)

När vi väl hade fått kontroll över situationen kände jag igen mig i ovanstående citat. Ibland
blir man involverad i processen, ibland lösgör man sig så att rollen som forskare ”sometimes
push you away” och tillåter reflektion.
Aktion
Läraren och jag fick alltså ändra vår ursprungliga plan för att anpassa oss till vad eleverna
behövde i nuläget. Det var som Bateson (1994) uttryckte sig, att som narrativ forskare
improviserar man och anpassar sig. Det blir en sorts lärande som leder till förändring. I
efterhand kände vi att vi lärt oss att elevernas känslor måste beaktas i ett sådant läge som
uppstod i och med rädslan. Samtidigt lärde vi oss inför framtiden i vår lärargärning. Det blev
temporalitet i vår aktion, vi anpassade oss efter mötet med elevernas reflektioner. Efter att ha
gått in i relationen med eleverna med våra erfarenheter och mötts av elevernas rädsla, gick vi
ur mötet med nya erfarenheter och riktade blickarna framåt efter hur vi skulle kunna hjälpa
eleverna, så de ej fastnade i sin oro för framtiden (Ojala 2007). Fördelen med att arbeta med
aktionsforskning är ju just detta att man fångar upp saker i undervisningen och använder det
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när man planerar vidare, (jmf.”Emergent development form”, Figur 1 Reason & Bradbury
2001).
Vecka 12, första gruppintervjun
Nu var det dags för den första intervjun. Jag skulle samtala med fem elever från klassen, som
frivilligt valde att delta i intervjugruppen. Jag hade läst om intervjuer i Mishlers (1991) bok
om intervjuteknik, bearbetning och tolkning och funnit en hel del tips. I gruppintervjuer kunde
intervjuaren hålla sig mer i bakgrunden och inte styra, Visserligen var det ändå oundvikligt att
man påverkade eleverna med sin närvaro. Frågeställningarna i intervjun konstruerades efter
vad läraren och jag hade behov av att veta för att kunna hjälpa ungdomarna vidare i sina egna
livsstilsarbeten.

Fråga 1.
Jag hade bestämt mig för att ställa en fråga om hur vi på bästa sätt skulle kunna ta vara på
elevernas egna intressen och kunskaper i projektet, (se ruta v.11-18, Bilaga 1). Jag ville ta
reda på hur det här arbetssättet passade dem och även få råd om hur undervisningen skulle
kunna anpassas till elevernas behov.

I redovisningen som följer tar jag med hela intervjun. Det som är intressant vid bearbetningen
är hur svårt det är att särskilja individernas enskilda yttranden från varandra, att eleverna
svarar som grupp. Eftersom de hela tiden hakar på varandras synpunkter och använder
varandras ord under intervjuns gång, blir det intressant att betrakta svaren och synpunkterna
som situerade och att de svar som kommer upp formas i en gemenskap. Av den anledningen
låter jag också svaren i texten nedan bilda överlappande meningar från den ena eleven till den
andra där så sker.
Forskaren: När känner du att dina intressen tas till vara i undervisningen och hur tror du att vi
kan ta tillvara dina kunskaper på bästa sätt i det här projektet?

Ann: Det är vid labbar.
Mark: … jag tycker också som Ann, att det är vid praktiskt arbete och när det är något som berör
en själv är det också roligt att jobba exempel när jag sitter framför datorn och ser saker som
förstör miljön vill man veta mer vad det är och varför …
Paul: … och vad man kan göra åt det. Se och göra är viktigt!
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Ale: … om man kan göra saker och läraren lyssnar på en blir man mer intresserad, jag fungerar i
alla fall så …
Paul: … så är det för mig med …
Mark: … så är det för de flesta …
Ale: ... ju fler sinnen som är med ju bättre …
Fatma: … om vi pluggar till ett prov så lär man sig allt och sen går det bara ut allting … efter en
vecka har man glömt allt …
Ale: ... om man har ett projekt man gör och har skrivit om det så kommer man ihåg det för då
förstår man det man gör…
Mark: … om jag pluggar till ett prov och är halvvägs har jag glömt början och får börja om
igen…
Ann: … om man får välja ett ämne som man vill göra och specialiserar sig är det ändå viktigt att
man får skriva ett papper och redovisa muntligt på det sätt man vill t ex film, power-point…
Fatma: … det håller jag med om att projektarbete och det sätt man får göra det, gör att man blir
intresserad, man får välja vad man vill jobba med och på vilket sätt, dator eller häfte, eller vad
som helst. Då kommer folk att bli intresserade men det är ett stort ansvar att ta inte bara i skolan
utan man får jobba lite utanför skolan också. Det kanske inte alla orkar …
Ann: … det är många som inte orkar läsa till prov heller och då förstår dom ju bättre om dom
skriver ett arbete. Om man ska läsa på lektionerna så är det många, som inte läser. Svårt att kolla
det men lättare om man ska lämna in ett arbete och skriva …
Mark… mer ansvar och får välja arbete. Det är lättare liksom och mer personligt när man får
göra större arbeten …
Ann: … det är liksom Mark säger.
Paul: Jag lär mig när jag går igenom med läraren och argumenterar men det har varit svårt i år då
vi bytt så många lärare och man ska lära sig hur den nya läraren fungerar, det har tagit tid…
Fatma: … lärare jobbar väldigt olika, en del har prov och läxförhör hela tiden
Alla i mun på varandra: Det har varit jobbigare i år än i åttan
Ann: Vi har mer inlämningsuppgifter nu och man kan ta upp det man själv tycker är intressant
och sätta sin egen nivå på det. På prov måste man slå in allt och memorera allt för man vet inte
vad som kan komma. I en text kan du reflektera o sånt. Svårare att visa vg och mvg kvaliteer på
ett prov …
Fatma: … på prov ska man reflektera över lärarens fråga men i inlämningsuppgifter får man
välja vad man vill reflektera över …
Mark: … man lär sig mycket på det…
Ale: … man får mer reflektioner om man får välja ämne.

Reflektion, ”när det är något som berör en själv”
Eleverna tycktes väl medvetna, på vilket sätt de lärde sig mer och att de ville ha egna arbeten,
där de fick reflektera över saker, som de själva var intresserade av och inte bara det som
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läraren föreslog. Eleverna blev väldigt engagerade och fortsatte med att fylla på den tidigare
elevens yttranden under intervjuns gång. Alla elever tyckte det var viktigt att läraren hade tid
att lyssna på deras synpunkter under lärandet. Flera elever tycktes vara missnöjda med
faktaprov, som de läste till och efter en kort tid hade de glömt bort alla fakta, de pluggat in.
Det var en fin stämning i gruppen under intervjun. De uppskattade, att de fick berätta om hur
förutsättningarna skulle vara om de skulle få ett framgångsrikt lärande. Ale tycker att fler
sinnen bör vara med i lärandet. Det var intressantare och roligare, och man lärde sig mer på
det här sättet med egna intressegrupper. De ställde detta sätt att arbeta i motsats till prov, där
de ”slog in fakta” och glömde allt ganska snart. Det stämmer väl överens med Säljös (2008)
beskriving av studenternas lärande och att lärarna prioriterar fakta i testerna framför kritiskt
resonerande.

I början av intervjun uttryckte eleverna sig i jagform, men så småningom blev de mer och mer
samstämda. Här ser man vad Clandinin och Connelly (2000) beskriver som temporalitet,
dvs. eleverna som går in i samtalet med sina erfarenheter möter andras erfarenheter, som
påverkar deras yttranden så att de i slutändan uttrycker sig gemensamt. I början var det ”jag”
(Ann), som tyckte något. Senare blev det att de tyckte lika i det mesta och då flöt samtalet på
genom att de hakade på varandras repliker i stort sett genom hela intervjun. Det var också en
erfarenhet, som jag kunde ta med mig för att förstå, vad som händer då eleverna möts i till
exempel intervjugrupper. På så sätt kan mötena mellan mig och eleverna också beskrivas i
termer av temporalitet.

Den här första frågan tog största delen av intervjun i anspråk, men jag lät det ske. Intresset hos
eleverna visade, att de ansåg denna fråga mycket viktig för dem att få diskutera. Det var en
kontextuell, angelägen och ansvarsfull fråga (Robottom & Sauwé 2003).

Det här var min första gruppintervju, och jag förvånades över hur lätt samtalet flöt på, utan att
jag behövde göra något mer än bara läsa upp frågan. Jag lärde mig även att eleverna kan
diskutera fritt utan att någon vuxen styr, om diskussionsämnet engagerar dem tillräckligt
mycket. Ibland kändes det, som om jag inte existerade i rummet, för eleverna blev så
involverade i diskussionen. Jag tror, att de inte upptäckte att jag var kvar i rummet förrän jag
var tvungen att avbryta dem, för tiden hade runnit ut. Rummet, där intervjuerna gjordes, var
ett grupprum, där eleverna i vanliga fall arbetade utan någon vuxens överseende. Det kan ha
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bidragit till att de bara pratade på utan att tänka på att det fanns någon vuxen där. De var
bekväma med rummet de vistades i. När läraren och jag diskuterade vad eleverna uttryckt om
sitt lärande, blev hon förvånad över att de var så samsynta kring att de ville ha egna arbeten. I
intervjun i slutet av projektet frågade jag läraren, hur hon upplevde det intervjutillfället, då
eleverna kom fram med synpunkter om hur de lärde sig på bästa sätt. Här återger jag hennes
svar:

Vissa elever berättar om hur de känner sig stressade över prov och läxförhör, och hur de känner
sig stressade att inte nå ända upp. I alla NO-ämnen är det tyvärr inte möjligt att arbeta med
projekt, men jag tar till mig elevernas svar och försöker i framtiden lägga om undervisningen, så
att alla får visa sina kunskaper och välja arbetssätt. (Läraren)

Revidering
Med Clandinin och Connellys (2000) termer kan man även säga, att här gick läraren in i
mötet med sina egna erfarenheter, och i mötet med elevernas kommentarer utvecklade hon en
ny syn på lärandet och blickade framåt utifrån den. Det var angelägna frågor för elevernas
självutveckling men även för att de skulle få ett demokratiskt inflytande i projektet (jmf.
Robottom & Sauvé 2003).

Av egen erfarenhet som lärare, vet jag, att det är svårt att låta bli att styra, även om avsikten är
att eleverna ska arbeta självständigt. Här förändrade både läraren och jag vårt förhållningssätt
gentemot eleverna. Vi blev mer lyhörda för vad de själva önskade och anpassade oss efter
deras önskemål. Även läroplanens strävansmål (Lpo 94) betonar lyhördhet. Det blev alltså
resultatet av våra reflektioner efter den här frågan.

Det hela blev en sorts lärande för oss, en förändring, som kom till stånd av mötet med
elevernas svar (Clandinin & Connelly 2006; Dewey, 1934,1938). Vi gick in i mötet, i
intervjuerna med eleverna, med våra tidigare erfarenheter, fick nya erfarenheter som
tillfogades gamla. Vi tänkte till, hur vi skulle hantera situationen framåt. Vi hade fått nya
erfarenheter i mötet, som vi fick ta hänsyn till när vi skulle fundera över hur vår fortsättning
skulle se ut.
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Fråga 2.
Nästa fråga vid den första intervjun berörde utmaningar för framtiden och även om jag ställt
den frågan tidigare till loggböckerna, där eleverna svarat enskilt var det intressant att se hur
samma fråga behandlas i mötet mellan eleverna och mellan eleverna och mig, för var och en
går in i mötet i transaktionen med sin erfarenhet och går därifrån med nya erfarenheter. Här
återger jag också hela intervjun, annars blir innehållet svårt att förstå.

Forskaren: Vilka är de största utmaningarna för framtiden?

Ann: Ekonomin är ett hinder. Det är dyrt att få igång ett projekt för miljön, men sen när det är
igång är det lönsamt. Det är svårt att få igång … ingen vill släppa till pengar, nu med finanskris
och grejer …
Ale: … det kanske man inte kan heller.
Fatma: Utsläpp, ta det där steget att åka kommunalt. Ett land som USA kan ta steget, då följer
andra länder efter …
Ann: … det sätter press på andra länder.
Fatma: Vi i västvärlden är värst och vi har mest pengar, men om vi gör det och sedan hjälper Uländerna så gör det väldigt mycket. Om USA, Ryssland och Kina börjar kan andra länder följa
efter men jag menar inte att vi inte ska göra något …
Ann: … vi gör mycket idag om man jämför med USA. Där sorterar de inte ens burkar, allt åker i
samma soppåse.
Fatma: USA:s samhälle bygger på att man har bil …
Ale: … vi som bor på landet måste ha bil, men de som bor i stan ska betala för bilen och
pengarna ska gå till miljöförbättringar…
Mark: … alla måste tänka så här, alla producerar miljöbilar och inget annat …
Ale: … folk släpper inte pengar så lätt. Du lägger inte bort en välfungerande bensinbil …
Ann: … mer ekonomiskt att ha miljöbil…
Mark: … mina föräldrar köpte en bensinsnålare bil istället för miljöbil.
Ann: … jag tror att bilarna med etanol upp till 70 km. Och sedan bensin skulle bli en succè om
man sänkte priserna på dem…
Ale: SL:s remsa nu 110 kr för ungdomar. Dom hade en tia per zon förut …
Mark: … du åkte vart som helst men det varade bara en sommar …
Ann: … folk köper inte SL-kort när det är så dyrt …
Paul: … det borde inte vara så dyrt att lägga ner pengar på buss och tåg om SL sänkte priserna
…
Ale: ... det vore nice!
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Reflektion, ”Folk släpper inte pengar så lätt”
Diskussionen som följde på fråga två kom alltså mest att handla om transporter och ekonomi.
Några elever talade om hur USA, Ryssland och Kina borde agera som förebilder för andra
länder och att västvärlden, som är rikast, skulle kunna hjälpa fattiga länder. Att det nästan
enbart handlade om ekonomi kan bero på att läraren talade om att det kostar mycket pengar
att kunna miljöinrikta hela samhällen och att det är politikerna, som fördelar pengarna ut till
kommunerna. Eleverna var säkert också påverkade av alla nyheter i media, som i dessa dagar
mestadels handlade om finanskrisen.

Vad som slog mig, när jag analyserade fråga två, var återigen hur eleverna samspelade med
varandra och fyllde på varandras repliker. De var verkligen lyhörda gentemot varandra och
respekterade vad de andra sade, även om de inte tyckte lika. Det stämmer väl överens med
strävansmålen (Lpo 94). Ann anser att ekonomin är ett hinder och att det är dyrt att få igång
projekt för miljön för ingen vill släppa till pengar. Ale säger då att det kanske man inte kan
göra heller.

I diskussionen om bilar, där hade eleverna också olika uppfattningar. Fatma tycker att man
bör resa kommunalt och vill att stormakter som USA, Ryssland och Kina ska vara
föregångsländer i detta avseende, för då tror hon att andra länder väljer samma väg. Ale
tycker att de som bor på landet måste ha tillgång till bil och de som bor i staden ska åka
kommunalt och även bidra till att de som bor på landet ska kunna använda bil. Mark föreslår
en satsning på miljöbilar. Slutligen är alla ense om att SL kort borde bli billigare och lösa
deras transportproblem. Det skedde flera transaktioner i gruppen när de utbytte erfarenheter
och gick vidare med nya erfarenheter och blickade framåt. Det blev temporalitet i mötena
(Clandinin & Connely 2000).

Här får man sig en tankeställare som lärare, att man noga tänker igenom saker, som man
uttalar sig om inför klassen, eftersom de kan få ett stort genomslag. Det blev en sorts lärande
för mig inför framtiden. Rädslan för framtiden syntes inte i den här intervjugruppen på samma
sätt som tidigare, istället reflekterade de lösningsinriktat. Elevernas bekymmer över SL:s
taxor handlade om hur svårt de, som bor på landet, hade att kunna använda allmänna
kommunikationer. Frågan om transporterna på hemorten kom upp med jämna mellanrum
under projektets gång och ibland tänkte jag som intervjuare bryta den diskussionen, men
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enligt Robottom & Sauve (2003), skulle man, om det är en angelägen, kontextuell fråga för
eleverna låta diskussionen pågå. Deras kommunala förbindelser var enligt dem under all
kritik. Under projektets gång lärde de sig, hur bilen påverkade miljön, samtidigt som de själva
ofta var helt beroende av bil för att överhuvudtaget komma till olika aktiviteter.

När läraren och jag reflekterade över fråga två i intervjun, förtod vi hur viktigt det var att vi
ventilerat elevernas rädslor inför framtiden och tagit upp olika sätt att tänka om miljön, i
ekonomiska och sociala perspektiv, dvs. lyft bort problemen från individnivån till ett vidare
perspektiv. Läraren talade också om, att det fanns ideella föreningar, som eleverna kunde bli
medlemmar i för att aktivt arbeta med miljöfrågor och utöva påtryckningar på politiker och
andra makthavare.

I den intervjun ser man exempel på handlingskompetens så som den beskrivs av Lundegård
(2007), där eleverna inte bara ser konsekvenser i naturen utan även reflekterar över de sociala
och strukturella problem, som vilket land man tillhör, finanskris, eller subventioner av
kommunala färdmedel och de intressekonflikter, som de kan härledas till. De ser även sin
egen roll i skeenden och formulerar förslag till förändringar.

Som strukturella problem nämner eleverna speciellt ekonomi (jfr Ann, Ale, Ann och Fatma),
politik (jfr Ann och Fatma), samhällsplanering, (jfr Ale, Paul och Mark) och de talar även om
sin egen och föräldrarnas roll i sammanhanget (jfr Mark, Ann och Ale).

Efter den först frågan hade läraren och jag bestämt att vi skulle bli mer lyhörda för eleverna
under projektets gång. Nu fick eleverna arbeta i lugn och ro i ett par veckor tills vi återigen la
in ett pass med loggböcker och intervjuer för att se, om de ytterligare behövde vår stöttning.
Vid nästa tillfälle ville vi få reda på hur själva lärandet av innehållet framskred.

Vad lärde läraren och jag oss genom mötet med elevernas reflektioner? Vi blev imponerade
av elevers många fina förslag på aktioner (transporters påverkan, samarbete mellan länder
etc). Eleverna hade ideer på aktioner och tänkte kritiskt på olika alternativ. De hade en vilja
att agera och visade på olika aktionsmöjligheter och de utstrålade en trygghet i sig själva och i
gruppen. Eleverna var motiverade, hade skaffat sig kunskaper om miljöproblemens art, ville
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agera och hade framtidsvisioner om lösningar på miljöproblem. Dessa saker kännetecknar
handlingskompetens enligt Breiting och Mogensen (1999). Vad jag själv funderade på, när jag
renskrev elevernas intervjusvar, var att jag antagligen tidigare i min lärargärning ofta
underskattat elevernas förmågor, när det gällde att diskutera och föra fram egna åsikter. Jag
funderade kring detta och att det borde jag låta eleverna göra oftare även i andra avsnitt i
fysik, biologi och kemi. Här gick jag in i intervjun med min lärarerfarenhet och ut ur den med
en annan erfarenhet, nämligen med den, att elever på högstadiet har mer kapacitet, än vad jag
föreställt mig. Här kan jag se att även jag använder elevernas intervjusvar till att blicka framåt
och tänka på vilka nya möjligheter, som dyker upp i framtiden i min undervisning, (Dewey
1938).

Planering
Efter det första loggbokstillfället och den första intervjun tog vi tillvara på våra och elevernas
reflektioner på så sätt att vi försökte hjälpa eleverna att bearbeta sin oro och börja tänka
konstruktivt och hitta vägar ut ur oron och hopp för framtiden (jfr Ojala 2007). Vi tog även
med oss elevernas reflektioner om hur de lärde sig på bästa sätt. Vi bestämde oss för att,
framöver skulle vi möta dem med en attityd av tro på deras egna förmågor, och lyssna på dem
när de ville diskutera sådana frågor som var angelägna för dem. Vi såg även att många elever
började tala om lösningar av miljöproblem. Efter det här reflektionstillfället tyckte vi, att alla
elever kommit igång med sina arbeten. Inga elever uttryckte längre oro, utan var motiverade
att söka kunskap om miljöproblemen och arbetet flöt på bra för dem. Egentligen blev det en
lång harmonisk period för eleverna, där läraren och jag nästan kände oss överflödiga. Vi hade
bara handledarroller fram till nästa reflektionstillfälle för eleverna, eftersom det var så få
elever, som behövde hjälp i nuläget. Eleverna hade blivit väldigt skickliga på att hitta
tillförlitliga länkar på datorn, där de fann data om ämnena som de arbetade med. Eleverna är
oftast skickligare än vi vuxna på att leta fakta på nätet. I intervjun med läraren tyckte även
hon att eleverna klarade sina egna uppgifter väldigt bra och kände sig mer som en handledare
än en ”vanlig” lärare. Med vanlig lärare syftar vi på den traditionella faktaförmedlande
läraren, som vill få eleverna att bli kritiska mottagare av undervisning, men inte ger dem tid
till diskussioner och där proven mest handlar om faktakunskaper (Säljö 2000).
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Mina reflektioner
Här tänkte jag också på hur viktigt det är att se hur naturvetenskap blir en biprodukt i lärandet
av ett komplext, aktuellt, gärna konfliktrikt problem, såsom Wickman och Persson (2009 sid.
165) uttrycker det i samband med scientific literacy och Vision II. När man ska lösa komplexa
problem i scientific literacy finns det redan från början med värderingar. Därefter behöver
man naturvetenskaplig kunskap för att nå målet. Här går mina tankar direkt till pojken i
klassen, som står inför problemet med att TV apparaterna drar mycket energi i standbyläget.
Han förstår att stor elförbrukning inte är positivt för miljön och då försöker han hitta en
lösning på problemet. Han hade besökt elvaruhus för att hitta en avstängare, som man kunde
använda för att slå av standbyfunktionen på TV-apparaterna utan att behöva krypa på golvet.
Hans grupp tog alltså reda på hur mycket elenergi TV apparaterna drog i standbyläget och de
ville finna en bekväm och billig lösning på detta problem. Pojken ville från början nå målet att
spara på energi. Han skaffade sig kunskaper om hur man kan spara energi och löste därefter
ett praktiskt problem med hjälp av dessa.

Flickorna i klädgruppen reagerade på att kläderna som de bar transporterades runt hela klotet.
De kom fram till att de borde göra något åt det. Flickorna var väldigt modemedvetna och ville
behålla sitt klädintresse utan att belasta miljön. De hade ett mål att visa på, att man kunde få
snygga kläder utan denna stora belastning på miljön och upptäckte att man kunde lära sig
detta på Nordiska museet. De nådde målet när de lärde sig sy modekläder av begagnade
kläder.
Andra loggbokstillfället
Vid detta tillfälle ville läraren och jag ta reda på, hur det fungerade i grupperna, hur eleverna
fungerade tillsammans och hur arbetet framskred. Vi ville veta var alla befann sig i sitt
lärande och få reda på om de hade problem med arbetet och på vilket sätt vi kunde stötta dem,
så deras arbete kunde fortskrida.

Forskaren: Hur har du upplevt den sista veckan i ditt arbete? Hur har du upplevt att arbetet i din
grupp fungerat den senaste veckan?
Jessica: Den har varit bra. Vi har hittat en ekologisk affär, som vi ska besöka. Jag har också
hittat mycket information. Jag önskar att jag fick vara med och påverka i din grupp
(intervjugruppen menar hon)
Erik: Det är roligt att forska om något, man tycker om, det gör det hela intressant!

63

Johan: Det har varit bra för båda mina kamrater har kommit igång med arbetet i gruppen.
(kommentar: De två andra killarna hade varit passiva tidigare de första två veckorna, och läraren
hade pratat med dem!)
Sussan: Det har funkat ganska bra!
Nina: Det har varit otroligt bra!
Sanne: Det har varit bra men jobbigt, när vi är så många i gruppen
Maria: Intressant med nyttiga fakta
Elsa: Vi jobbar bra men det är lite svårt för det finns så mycket att skriva om inom vårt område.
Ville: Vi har delat upp arbetet på oss i gruppen och vi skriver flitigt och använder tiden väl och
vi har hittat mycket intressanta fakta. Vi fungerar bra som grupp
Anders: Jag har lärt mig mycket nytt om mitt ämne-datorers avfall
Fanny: Orättvist jag vill vara med i din grupp. Jag vill vara med och påverka!
Albert: Ganska stressigt när man ska bli klar med allt (ingår i filmgruppen)
Kalle: Jag har upplevt denna vecka mycket intressant, har lärt mig mycket om bilens påverkan.

Reflektion, ”Bra men jobbigt”
Den här frågan vi ställde kan tyckas vara banal, när man läser svaren, men den gav läraren
och mig en uppfattning om elevernas arbetssituation. Vi fick reda på om vi behövde hjälpa till
med något som eleverna önskade. Som den första kända aktionsforskaren, Lewin (Axelsson,
1997, sid. 94) uttryckte sig, ”Varför frågar man inte de hjälpbehövande om deras behov och
önskningar?” (Axelsson1997; Axelsen & Finset 1973). Vi funderade över om det var några
grupper som behövde stöd av något slag. Det var tydligt att Sanne behövde stöd att få gruppen
att fungera åtminstone så att den fjärde flickan kom i tid och de övriga tre gruppmedlemmarna
slapp avbryta sig i sitt arbete för att diskutera med henne, när de själva kommit igång. Den
femte medlemmen dök sällan upp, och det kunde vi inte göra så mycket åt i nuläget föräldrar
och mentorer arbetade med hennes problematik.

Elsa behövde hjälp att sovra för hennes grupp hade hittat så mycket data om sitt ämne maten.
Albert behövde stöd; han var oroad över hur gruppen skulle hinna bli färdig med sitt arbete.
Gruppen kanske behöver minska ambitionerna med filmen pga. tidsperspektivet. Han
regisserar filmen och har nog stora krav på sig själv. Vi pratade med honom om filmandet och
att han skulle sänka kraven på sig, eftersom gruppen hade relativt kort tid på sig för filmandet.
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Jessica och Fanny vill vara med att påverka i intervjugruppen. Jag förstår varför de vill vara
med, för jag hör i matsalen att eleverna i intervjugruppen fortsätter sina diskussioner, som
tidigare tagits upp i intervjugruppen och då kanske de två flickorna känner sig utanför, när de
inte kan hänga med i deras resonemang. Jag kontaktar dem och påpekar att läraren och jag tar
lika stor hänsyn till loggböckerna som till intervjuerna. I övrigt verkade eleverna vara inne i
harmoniska skeden med sina arbeten och med gruppmedlemmarna.

Fråga 2 – 4 i loggböckerna.
Forskarens andra fråga löd:
Forskaren: Börjar det klarna hur er slutprodukt kommer att se ut?

Att jag ställde denna fråga, berodde på att nu var det bara två veckor kvar enligt vår
ursprungliga planering, vilket motsvarande sex NO-timmar, varav det nog behövdes ca fyra
timmar till elevernas redovisningar. I denna fråga framkom det att eleverna behövde mer tid.
Revideringen av vår ursprungliga tidsplan innebar vi utökade tiden för projektet, dvs. vi
anpassade oss efter elevernas behov (jfr Bateson 1994).

Den tredje frågan jag ställde handlade om eleverna behövde mer hjälp, och där återger jag
bara resultatet. Efter den här frågan fångade vi upp Nina. Hon behövde mer hjälp. Hon har
dyslexi och frågar sällan i klassen efter hjälp, eftersom hon tycker att det är jobbigt. Det var
bra att hon skrev om sitt hjälpbehov. I övrigt verkade det, som alla fått den hjälp de behövt.

Den fjärde frågan handlade om deras lärande, och i efterhand förstod vi att den nog var för
tidigt ställd, för de hade bara arbetat i sina grupper och inte haft så många kontakter mellan
grupperna.
Forskaren: På vilket sätt känner ni att ni lär er själva och från era kamrater?
Jessica: Jag lär mig från vår grupp, men vet ej mycket vad de andra grupperna jobbar med just
nu. Så ännu har jag ej lärt mig mycket från dem.
Erik: Datorer är av vad jag förstår en viss miljöbov, men i dagens samhälle är vi mycket
beroende av datorer så vi kan inte släppa datorerna. Också stor del av ekonomin är beroende av
datorerna.
Johan: Jag har tagit reda på alla avgasers miljö- och hälsopåverkan på växter och djur.
Nina: Att man släpper ut mycket föroreningar när vi transporterar mat från andra länder.
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Sussan: Inte just nu men kanske senare
Maria: Vi lär oss själva men alla är delaktiga och vet vad alla gör!
Elsa: Ja, jag har lärt mig väldigt mycket under de senaste veckorna.
Fanny: Jag har inte lärt mig så mycket av andra än, men vårt eget arbete kan jag mycket om nu.
Anders: Ja, jag läser mina texter och lär mig. En elev från teknikgruppen har berättat för mig om
hur mycket el TV och datorer förbrukar.
Ville: Ja!
Sussan: Ja, man lär sig väldigt mycket!
Kalle: Ja, vi funkar bra som grupp!
Elis: Ja, för vi hjälps åt ganska mycket.

Reflektion, ”vi funkar bra som grupp”
Enligt Jessica hade de inte hunnit lära sig så mycket av de andra grupperna så här långt fram i
arbetet, men av varandra inom gruppen. Endast Anders hade lärt sig något från en annan
grupp. Annars verkar det vara bra stämning i grupperna (se Maria, Elsa, Jessica, Fanny, Elis
och Kalle). Johan, Elis och Kalle ingår i samma grupp och Johan hade tidigare varit besviken
på de andra två eleverna. Nu säger Johan ”Det har varit bra, båda mina kamrater har kommit
igång med arbetet i gruppen”. Några veckor senare uttrycker Kalle och Elis, att de hjälps åt
och det fungerar bra i gruppen. Reason och Bradbury (2001) använder begreppet Human
Flourishing när de beskriver att deltagarna utvecklas och mår bra i arbetet med
aktionsforskning. Kalle och Elis hade kommit igång med arbetet, verkar nöjda med tillvaron
och har anpassat sig i sin grupp, där de i början inte fungerade. De övriga grupperna
fungerade också väl enligt flickorna, Maria, Elsa, Jessica och Fanny. Posch (1991) betonade
att man hos eleverna skulle stärka arbetsförmågan i grupparbeten, men läraren och jag kände
inte att vi behövde ändra på något, eftersom grupperna verkade fungera bra vid det här
reflektionstillfället.
Fråga 56.
Med den femte frågan ville vi ta reda på om elevernas kunskap om miljöfrågorna fördjupats
under arbetets gång:

Forskaren: Hur kan vi människor tillsammans förändra världen, så att den blir bättre för
kommande generationer?
Jessica: Vi kan hjälpa på massor av olika vis. Varje liten sak vi kan göra hjälper till en bättre
natur. Enkla saker kan man göra hemma t ex sopsortera, spara på el, tänka på vilket
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transportmedel man använder. Om man vill kan man gå med i ett politiskt parti, som kan hjälpa
till att föra fram åsikter.
Erik: Om vi dämpar användandet av olika miljöförstörande maskiner kan vi tillsammans minska
utsläppen.
Maria: Vi ungdomar har lärt oss av misstagen, som de vuxna har gjort och kan nog se till att inte
göra samma misstag igen.
Elsa: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att skadorna på jorden är så pass stora att det inte går att
reparera. Visst kan man nog lindra skadorna genom att åka och äta miljövänligt att medverka vid
jippon som Earth hours men för att återställa jorden måste vi börja leva som på stenåldern.
Fanny: När det inte tas på allvar av dom som har makten så känns det hopplöst. Vi skulle kunna
minska utsläppen hur mycket som helst om alla länder levde som Sverige
Anders: Alla politiker måste vara enade. Det största problemet kan bli olika religioner.
Ville: Vi måste agera nu med att få fram miljövänligare saker som fordon, industrier och nya
bränslen. Hela jorden måste jobba tillsammans. Det är för sent att agera om 30 år, då glaciärerna
redan har smält.
Albert: Man kan t ex stänga av all el när man går och lägger sig eller också när man lämnar
huset
Kalle: Att alla ska börja tänka mer på miljön, kanske byta till en elbil och komma på en bättre
energikälla än kärnkraftverk.
Elis: Fixa mer eldrivna bilar till exempel.

Reflektion, ” Hela jorden måste jobba tillsammans”
Både den här femte och den sjätte frågan nedan handlade om att tänka i ett globalt perspektiv
med hänsyn till kommande generationer. Här försöker jag sortera deras svar, för att se vilka
perspektiv, som dyker upp. Om vi tittar på svaren ovan, ser vi följande som eleverna säger ska
hjälpa kommande generationer i vår värld:
•

Privata handlingar, genom enkla saker som alla gör hemma (Jessica)

•

Stänga av elen (Albert), byta bil (Kalle)

•

Handla rätt i det lilla och enkla (Jessica)

•

Teknik, genom att minska användandet av miljöförstörande maskiner (Erik)

•

Bättre energikälla (Kalle)

•

Fixa eldrivna bilar (Elis)

•

Samarbete över hela jorden, genom att hela jorden måste samarbeta (Ville)

•

Politik, genom att frågorna tas på allvar av dem som har makten (Anders)
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Områdena ovan kan associeras till flera av Ojalas (2007) källor till hopp, t ex privata
handlingar som Ojala kallar vardagssaker eller aktioner (jfr Jessica, Albert och Kalle), liksom
tillit till teknologin (som Elis, Erik och Kalle syftar på). Ville talar om samarbete över hela
jorden, vilket Ojala (2007) benämner som global solidaritet. Ojala (2007) tar också upp hur
ungdomar mår bättre, när de upptäcker saker som inger dem hopp för framtiden. Anders
menar att de som har makten, politikerna, måste ta miljöhoten på allvar. I Ojalas (2007)
avhandling kan det jämföras med att ungdomar söker sig till organisationer, där de kan
påverka skeendet i miljön på något sätt. Vem vet, Anders kanske söker sig till politiken i
framtiden?

Den sjätte frågan ville vi ställa för att se om miljöångesten fanns kvar, dvs. att de lade för
stora bördor på sig själva, som de gjorde i början på projektet.

Forskaren: Räcker det med att var och en tänker i rätt banor eller hur skulle alla kunna hjälpa
till? Och vilka ska fatta besluten?
Jessica: Man måste också handla rätt inte bara tänka, för då utförs inget!
Erik: Man måste tillsammans som ett enigt folk tänka i rätt ba banor, bara då kan vi rädda
jorden.
Nina: Alla borde hjälpas åt våra föräldrar och vi borde hjälpa varandra. Alla borde vara med i
beslut om framtiden.
Maria: Alla måste vara delaktiga och verkligen veta om jordens problem
Elsa: Nej, det räcker inte att var och en tar tag i problemen. Det krävs något drastiskt beslut som
får alla att tvingas leva miljövänligt
Anders: Jag tycker att det ska finnas en organisation, som är miljöinriktad och lyssnar på vad
folket tycker!
Ville: Om alla personer tänker på miljön och släcker och stänger av elen, när de lägger sig gör
det mycket för miljön.
Albert: Så klart att alla kan göra skillnad men man kan behöva ledas av en påläst person
Kalle: Att göra miljögalor som man samlar in medel precis, som när man samlar t ex till
cancerfonden
Elis: Att många ungdomar samlas och diskuterar om framtiden.

Reflektion, ” Man måste också handla”
Kalle och Elis hade idéer runt vad som kunde göras. Elis trodde på att ungdomar kunde
samlas och diskutera och det visar att han tagit stora steg i sin utveckling. Vid förra
reflektionstillfället hade de börjat trivas i sin grupp och nu börjar de tänka framåt i tiden och
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kommer med förslag på aktioner. Det var glädjande, eftersom både Elis och Kalle var passiva
i sin grupp i början av projektet. De verkar ha blivit motiverade, fått mer kunskaper om
miljöfrågorna och börjar även fundera över aktioner, som kan hjälpa till att positivt påverka
skeendet på vår jord. Detta vittnar om handlingskompetens enligt Breiting och Mogensen
(1999). Albert tillhörde filmgruppen och hade fullt upp med filmandet. Han kände behov av
att ledas av en påläst person. Alberts grupp var så engagerad i filmandet, att de bara
diskuterade om hur det skulle läggas upp. Att alla borde hjälpas åt kommer fram hos flera
elever, t ex Jessica, Erik, Nina, Maria, Anders, Ville, Kalle och Elis. Elsa efterlyser ett
drastiskt beslut för att alla ska tvingas leva miljövänligt. Maria ville att alla skulle få kunskap
om miljöproblemen. Eleverna ansåg alltså att alla borde vara med och engagera sig för
jordens framtid. Min egen tanke var då att miljöutbildning borde finns med på alla skolor, så
att eleverna får medborgarkunskaper och kan ta ställning i frågor som berör deras framtid. Vi
tog kontakt med de elever som ej svarat och det stämde, som vi trodde, att de ej hunnit tänka i
vidare perspektiv. De hade istället varit fullt sysselsatta med gruppuppgifterna, och dessa flöt
på bra i det här skedet.

Fråga 7.
Forskaren: På vilket sätt kommer andra frågor såsom ekonomiska, kulturella, etiska och politiska
in i diskussionen om miljön?
Jessica: Alla bitar behövs för att kunna leva miljövänligt. Vi kan diskutera om detta!
Erik: Politiken måste stå enad i hela världen, då fixas också ekonomin eftersom om alla står
enade finns det inga hinder. Att samla olika religioner kan bli ett problem, antagligen det största
problemet.
Nathalie: Ekonomiska t ex mattransporter kostar mycket
kulturella: vi har olika kostvanor, etiska handlar om moral-alla inte tänker som vi i Sverige
Politiska: Att man inte godkänner olika matgrejer.
Elsa: Allt det här hör ihop så det påverkar på ett kraftfullt sätt. Allt ekologiskt i matväg är inte
dyrt men mycket är dyrt. Är det rätt att man måste betala höga priser för att göra en insats för
miljön? Varför går inte politikerna in och finner en lösning till problemen? Nyckeln sitter (tror
jag) i ekonomin och politiken. Om politikerna går in och ser till att priserna på ekoprodukter
sänks, så kommer det att gagna privatekonomin på ett positivt sätt. Då kan vi leva miljövänligt
till rimliga priser trots finanskriser.
Artur: Alla politiker måste vara överens. Det största problemet kan bli olika religioner
Albert: Ändrar man på något så ändras allt t ex vissa ändringar är negativa för ekonomin men
positiva för miljön. Frågan är, vilket är viktigast pengar eller miljön?
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Rika länder har en ekonomi som räcker och blir över och om dom skulle dela med sig av den så
skulle vi få en stabilare världsekonomi och troligtvis en miljövänligare jord, fast det beror
förstås på vad pengarna används till.

Reflektion, ”Alla politiker måste vara överens”
Ja, vad kan jag dra ut ur elevernas svar i det här fallet? Flera elever knöt ihop miljöfrågorna
med politik och med ekonomi. Så långt har många sett samband, men kultur tog bara en upp,
och då gällde det matkultur. En elev nämner religion som något som stoppar enighet mellan
folk. Religion kanske också räknas till kultur. I SO-ämnena läser de om konflikter i världen
parallellt, så det hade varit bäddat för samarbete mellan NO och SO i det här arbetet. Just
ämnet konflikter i världen hade passat utmärkt att studera tvärvetenskapligt, eftersom sådana
konflikter dyker upp väldigt ofta i miljöfrågorna när det gäller resursanvändning och
solidaritet mellan människorna på vårt klot (jmf Lundegård 2007). Eleverna tar upp många
sådana saker som att politiker borde enas och hur vi i väst borde bidra till
utvecklingsländerna. Antagligen har de i SO bl a tagit upp konflikter mellan olika religioner.
Vi, läraren och jag, tycker, att eleverna i allmänhet visar en syn på miljön som är bredare än
just bara den naturvetenskapliga. De känner till att allt hänger ihop men kanske inte riktigt
hur? För att åtgärda detta, dvs. hjälpa eleverna så att de skulle få ett bredare perspektiv på
frågorna, hade vi behövt tid att få in en SO-lärare som diskuterade med eleverna. Det stannade
vid den önskningen, för vi, läraren och jag, insåg att eleverna behövde all tid de hade kvar till
sina grupparbeten.

Den andra gruppintervjun
Inför andra gruppintervjun ville vi precis som vid loggbokstillfället se om allt fungerade i
elevernas arbeten och att grupperna fungerade socialt (se Bilaga 1).

Fråga 1.
Forskaren: Hur har Ni upplevt sista veckan?
Ann: Ja, det ser ganska bra ut, vi har kommit en bit men måste vi bli klara nästa vecka. (Först
från Ann sedan samfällt från hela gruppen. Min tanke var att de verkade behöva mer tid!)
Forskaren: Vi får konferera om den saken! (Underförstått läraren, forskaren och eleverna)
Fatma: Vi har hittat våra inriktningar.
Ale: Vi visste vad vi skulle göra.
Mark: Svårt att hitta data om bilens utveckling. Det är mest reklam om bilar
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Forskaren: Om man startar på 70-talet och katalysator diskussionen kanske det blir lättare.
Mark: Men det fanns ju elbilar långt tidigare, utvecklingen har gått bakåt
Forskaren: Ta med det och fundera över varför det blev så.
Fatma: Vad är en katalysator?
Mark: I bilsportbilar har de provat etanol och det går ju lika fort som förut. Då kan ju alla bilar
använda etanol.
Ale: Mer sånt!
Paul: Vi har varit i kontakt med Ragnsells om vad som händer med skrotade datorer. Vi gjorde
en intervju.

Reflektion, ”Vi visste vad vi skulle göra”
Utifrån den här diskussionen tog läraren och jag fasta på att eleverna behövde mer tid. Vi
hade i starten räknat med sex veckor, men det gick bort så mycket tid till annan verksamhet på
skolan, så vi förlängde tiden ett par veckor. Fatma, som ville veta vad en katalysator var,l fick
det förklarat av Mark efter intervjun.

Fråga 2.
Forskaren: Börjar Du se hur slutprodukten blir?
Ann: Vi har funnit vägen dit och börjat se den!
Fatma: Efter lördagens studiebesök blir vi lite mer färdiga, bra faktiskt!
Forskaren: Behöver ni mer hjälp praktiskt eller teoretiskt?
Ann: Vi har inte behövt så mycket hjälp. Vi har sökt på datorn och kunnat fråga om hjälp med
detta …
Fatma: … vi har inte behövt hjälp bara med att hitta studiebesök. Vi kanske behöver lite mer
teori, något intressant ämne!
Mark: Jag har inte fått fram så mycket fakta men kunde mycket av ämnet (bilar) genom
personliga erfarenheter …
Paul: … det är svårt att hitta fakta om tillverkning …
Forskaren: … det kanske är hemligt men vi (läraren och jag) ska försöka leta efter fler fakta åt
er.
Forskaren: Fungerar grupperna?
Ann: Ja men jag tror vi behöver lite mer text eller teori!
Fatma: Jag har en snäll grupp, det går bra
Ale och Mark: Vi har en informativ ledare, som styr oss!
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Fråga 34.
Forskaren: Vad lär ni er?
Ann: Jag kunde inte så mycket om bilar men jag har lärt mig mycket i gruppen.
Fatma: Jag lär mig nya saker t ex vad kläder innehåller mycket som jag inte visste.
Mark: Lär mig nya saker.
Paul: Jag lär mig hur mycket som helst bla om den stora elförbrukningen med datorer och om
hur delarna borde återvinnas
Fatma: Har ni sett i National Geographic hur västvärlden dumpar sitt elavfall? De dumpar i
fattiga länder som får betalt. Små barn plockar ut farliga komponenter som bl.a innehåller
kvicksilver. Det är kända märken, som gör på det viset …
Ann och Ale… här växer högarna med datoravfall.
Paul: … man återvinner här men det blir hela tiden nya högar på soptippen.
Forskaren: Hur kan vi tillsammans förändra världen så att den blir bättre för kommande
generationer?
Ale: Genom allting, alla kan göra småsaker. Man kan påverka mer både praktiskt och politiskt!
Fatma: Kända människor sätter trender …
Paul: … Lasse Åberg är ett bra exempel med sitt Godel ...
Ale: … pengarna som han får in går till Rädda Barnen! Kändisarna sätter trender …
Fatma: … amerikanska kändisar använder miljöbilar. De ökar i antal då. Men det gäller att varje
person sätter en trend …
Ann: … när jag var i USA så hade de kända personer i elreklam…
Ale: … i USA kan man säga att om de går en meter så förbättrar de sig! Viktigt med kändisar,
en bra idé!
Paul: Min favoritperson gör det här, det kan bli dyrt!
Ann: Inte bara trender och moral Man måste även handla etiskt!
Lena: Al Gore då? Har han fått många med sig? Trots att han flög i Sverige, som Jessica (en elev
i klassen ansåg vara fel) för han levde inte som han lärde!
Gruppen samfällt: Ja han var bra!
Ale: … man ska inte bara prata ...
Fatma: … mina föräldrar säger att jag är en NATO person No Action Talking Only.

Reflektion, ” Viktigt med kändisar”
Utifrån den här diskussionen, uppmuntrade vi dem att finna på trendsättande personer.
Eleverna i klassen tyckte det var en bra idé, men de hann ej fullfölja det pga tidsbrist.

Fråga 5.
Forskaren: Hur ska alla vara med? Finns det kanaler för hela världen?
Ann: Al Gore
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Ale: Utrikesministern
Paul: Stadsministern
Mark: Reinfelt var inte så bra miljöperson …
Ann: … men han har blivit bättre och lärt sig mer från möten! …
Paul: … info måste gå till folket. Alla måste få veta mer!
Mark: … han borde satsa mer på kollektivtrafiken! Nu är det billigare att åka bil. Morsan tar
bilen…
Ann: … min mamma med! ...
Fatma: … min med…
Mark: … sänk priserna på kollektivtrafiken! ...
Ann: … man behöver inte bygga lika mycket vägar då…
Fatma: … utspridning av T-bana, Satsa på Infrastrukturen-Kollektiv trafik!
Det kostar jätte mycket pengar för egentligen tjänar staten på dyr bensin ...
Mark: … höj skatterna lite bara! ...
Fatma: … det fanns ingen anledning att ta bort tiokronorstaxan om de inte förlorat på den …
Ale: … fler åkte då ...
Mark… hälften plankar nu ...
Ann: … väldigt konstigt att man inte tänkte på att vinna på det i längden. Att man kan förlora i
början, man kan offra någonting då …
Fatma: … allt ska inte handla om pengar. Hela världen är så ekonomiinriktad. Något annat kan
vara viktigare än pengar!

Reflektion, ”Allt ska inte handla om pengar”
I den här frågan bjöd eleverna på många tankar ochdet var något som jag tyckte var intressant.
Paul tyckte t ex att alla behöver kunskaper om miljön. Då kände han att arbetet varit
meningsfullt. Flera elever hade lösningar på hur kollektivtrafiken borde ordnas. Ann och
Fatma anser att det handlar för mycket om pengar. Diskussionen handlade inte bara om
naturvetenskap, de för även in andra perspektiv och anknöt hela tiden till den egna
verkligheten. Men Paul tyckte att det behövs kunskaper, och nog krävs det kunskaper i
naturvetenskap för att kunna föra sådana resonemang, som eleverna gör. Såväl kunskaper som
värderingar är värdefulla, för att förstå miljöproblemen (Roberts 2007; Wickman & Persson
2008).

Fråga 6 7.
Forskaren: Mot vilka har man etiskt ansvar?
Mark: Mot hela världen. Vi, (västvärlden) har förstört och vi ska fixa det. Det är fel …
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Ale: … vi gjorde det. Vi ska fixa det!
Forskaren: Har vi skapat problem på andra ställen med växthuseffekten?
Mark: … den förhöjda växthuseffekten, Lena
Forskaren: Är naturen lika viktig som människorna?
Ale: Man saknar naturen om den inte finns. Träden, som det blåser i, vinden och vattnet (Min
kommentar: Här är Ale lyrisk och drömmande) …
Paul: … alltså fattiga länder måste få hjälp, vi behöver bra natur här och även på andra
halvklotet…
Ale: … när kommer eventuellt det nya Kyoto avtalet? ...
Forskaren: Det blir ett miljömöte i Köpenhamn i december. Få se vad det leder till.
Mark: … Kina och USA är viktigast...
Ann: … rika länder måste hjälpa till. Allihopa på jorden måste ta hänsyn till växter, djur och
människor. Hela världen måste jobba tillsammans …
Mark: … ingen ska vara utanför. Hela världen hjälper varandra …
Ann: … Kanada gör inget ...
Fatma: … alla länder tar hand om sitt eget avfall. De får inte dumpa i andra länder. De kommer
ingenstans då. De rika länderna bör ta ansvar och de kan påverka mest och har därför störst
inflytande. Dessutom ska varje land ta ansvar för sitt eget avfall.

Reflektion, ” Hela världen måste jobba tillsammans”
Efter att vi läst igenom frågorna och svaren ovan reagerade läraren och jag på att eleverna
uttryckte att de kände ett ansvar mot hela världen; Mark och Ann fick inga invändningar från
de andra, när de ansåg det. Jag tyckte det var värdefullt att Mark anmärkte på min fråga med
att påpeka, att det var den förhöjda växthuseffekten som avsågs. Det visade att han förstått
innebörden i begreppet i det sammanhanget. Här räckte det tydligen med denna kommentar.
Eleverna tyckte nog att det var en självklar sak att växthuseffektens påverkan är global. Jag
gick över till nästa fråga. När det gällde naturen blev Ale lyrisk och drömmande när han
uttryckte sin mening. Det märktes att han tänkte på de estetiska aspekterna av naturen. Det var
också intressant att eleverna menade att alla skulle ha rätt till en fin natur och även att de
resonerade utifrån ett globalt perspektiv. Ann uttryckte även solidaritet med växter och djur.
Varje land ska ta hand om sitt eget avfall och inte dumpa avfall hos andra och förstöra deras
miljö. Eleverna talade om solidaritet på olika nivåer t ex när det gällde att få alla länder till att
hjälpa till t ex Kanada, USA och om fattiga länder som ska ha hjälp av de rikare länderna
(jmf. Mark, Paul och Ale) och även om solidaritet med naturen (jmf. Ann). Här hade eleverna
förstått att många miljöproblem är globala. Det hade de själva kommit underfund under
projektets gång genom diskussioner i grupperna och mellan grupper. Om man undervisat
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traditionellt i en faktatradition (Öhman 2003) utan några efterföjande diskussionsfrågor, tror
jag inte att eleverna haft så många ideer om hur man kan tackla miljöproblemen. Här håller
jag med Lundegård (2005), att det viktigaste är att eleverna får delta i demokratiska
diskussioner om framtiden utifrån den frågan om utbildningens syfte som han formulerade
som:

Should education for sustainability make students behave in a certain appropriate way, or should
the main subject for education for sustainability be to give students ability to partcipate in
democratic deliberations about the global future? (sid. 86)

Mitt svar är det senare alternativet. Om jag gjort min studie på något annat sätt, t ex genom
faktatraditionen, eller genom förmedling av normer med syfte att uppnå beteendeförändringar
hos eleverna, då hade jag aldrig fått de svar som jag återger från intervjuerna. Här blev det
inga svar av karaktären rätt och fel, utan eleverna försökte visa på utvägar, som de själva
upptäckt genom diskussioner med sina kamrater, läraren och mig. De hade även upptäckt att
miljöfrågorna ofta var kopplade till samhällskonflikter såväl lokalt som globalt, och det var
dessa som de vred och vände på och försökte hitta lösningar till.

Revidering
Nu hade eleverna nästan blivit klara med sina arbeten och de befann sig i slutspurten. Fem
grupper höll på med sina power-point presentationer. En grupp arbetade med en affish och
ytterligare en grupp filmade. I stort sett behövde vi bara hjälpa dem med konkreta problem,
utöka tiden för arbetet och fungera som praktiska handledare. Efter ytterligare ett par veckor
(se Bilaga 1), var det dags för elevernas presentationer. Det handlade om power-points, en
affish och en film. En presentation av elevernas presentationsunderlag bifogas (se Bilaga 2).
Här tar jag istället enbart upp mina och lärarens reflektioner kring deras presentationer.
Redovisningarna
Nedan följer en kort beskrivning av innehållert i varje arbete följt av mina reflektioner.
Grupp1 hade tagit reda på många fakta om bilars påverkan på miljön och förstod
koldioxidproblemet, övergödningen, markozonet och även hur partiklarna från däcken
påverkade miljön. De värderade sina kunskaper och gav råd till åhörarna.
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Grupp 2 hade tagit reda på vilka livsmedel som var energikrävande i framställning och
rekommenderade åhörarna välja andra livsmedel, som dessutom var bättre ur näringssynpunkt
i vissa fall. De avrundade med att man genom att välja rätt mat och rätt dryck, som inte ger så
mycket klimatskadliga utsläpp, sådant som ej skadade miljön, så kunde man hjälpa till att inte
öka miljöförstörelsen. Här var fakta och värden intimt sammankopplade.
Grupp 3 hade besökt en ekologisk gård och en ekologisk affär och hade liknande tips om
ekologisk mat, som föregående grupp nämnde. De sade, att det var viktigt att kontrollera att
gården verkligen var ekologisk och talade om vad som utmärkte en sådan gård, för de påstod
att det förekom att bönder fuskade och använde konstgödsel, som inte var tillåtet i ekologiska
jordbruk. Den här gruppen visade tjusiga menyer med ekologisk mat för att publiken kunde se
att maten, som kunde serveras, såg ut att vara både vacker och aptitlig. De menade att skolans
vegetariska mat kunde se rätt tråkig ut, men hade förbättrats på senare tid. Den här gruppen
tyckte det var viktigt att maten även var fint framlagd för att reta aptiten. Den estetiska
poängen var viktig för dem (Öhman 2005).
Grupp 4 hade gjort studiebesök på ett museum på en lördag (för att inte missa en skoldag),
där de lärde sig sy modekläder av gamla kläder. Vi, läraren och jag hade talat om för alla
grupper, att de fick göra studiebesök, som inte störde andra skolämnen för mycket och att de
vidtalade berörda lärare, när de tänkte göra sina studiebesök. Vi blev överraskade att de
använt en skolfri dag till detta ändamål. Den här gruppen kom med många viktiga uppgifter
om klädtillverkning med långa transporter, giftanvändning och barnarbete under bedrövliga
förhållanden och vädjade om solidaritet med barnen, som blev utnyttjade på ett sådant sätt. De
frågade sig, om vi kunde börja köpa kläder med kvalitet istället för kvantitet. De hade även
varit på Stockholms reningsverk och fått reda på att nonylfenol, som kom ut i vattnet från
klädtvättar, inte gick att ta bort, utan det ämnet hamnade sedan i vårt dricksvatten. Det ämnet
är olagligt enligt EU, men inte olagligt att importera. Detta påminner mig om att många gifter
som enligt EU är förbjudna i Sverige, t ex hormoslyr, radar etc går att finna i butiker i Afrika.
Orsaken är att det inte finns förbud att exportera dessa varor, som är farliga för människor och
djur, till fattiga länder, där de tas emot utan att folk vet hur farliga dessa ämnen är. Dessa
uppgifter fick jag av en person, som forskat i Afrika och sett gifterna i deras butiker.
Egentligen vore det mycket viktigt att länderna utanför EU fick reda på vad som var
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giftklassat av EU, för att inte dessa människor i onödan drabbas av samma problem som vi
tidigare haft med dessa gifter.
Grupp 5 gav tips om elbesparingar. De flesta grupperna hade tagit deras tips på allvar när det
gällde att stänga av elapparater, när de inte använde samt att släcka lampor, som brann i
onödan. Läraren och jag frågade efter ”the Earth hour” och det visade sig att alla elevers
familjer, som varit hemma den kvällen hade släckt ner. Eleverna motiverade det med att de
lärt sig av grupp 5. Det var också många elever, som tog fasta på att inte ha datorer och
teveapparater på stand by, eftersom de drog så mycket el i onödan. En av eleverna hade löst
problemet med moderna TV-apparater, som hade avstängningsknappen baktill, vilken var
svåråtkomligt. Han rekommenderade en billig anordning, som man kunde koppla till baksidan
och därmed slå av apparaten på ett bekvämt sätt istället för att krypa på golvet. Han menade
att kostnaden för den tjänade man på kort tid in på minskad elförbrukning. Den här gruppen
hade också hittat bilder på nätet, som de visade i powerpointen, om hur vissa länder i väst
dumpat gammalt dataskrot och trasiga TV-apparater någonstans i Afrika, och hur barn gick
bland skrothögarna och plockade farliga komponenter med bara händerna. De blev väldigt
upprörda över detta och ville kontrollera hur dataskrotet hanterades i deras egen kommun, så
inte det fraktades bort. De intervjuade de personer på sophanteringen, som tog hand om
godset. Deras hantering blev godkänd av gruppen.
Grupp 6 bestod av tre pojkar, som var intresserade av snabba bilar. De tycktes nöjda, när de
såg att man kunde få fram sådana bilar utan bensinberoende. De trodde att bilarnas batterier
kunde utvecklas, så de inte drog så mycket el. Fördelar med elbilar i miljön var att de inte
bullrade och inte hade några ohälsosamma utsläpp. Däremot tog de inte upp hur elen skulle
produceras, om elbilar skulle kunna bli det enda alternativet till dagens bensinbilar. Deras
power-point visade upp en sportig elbil, som var under tillverkning och den skulle kunna köra
jättefort och ha batterier, som ej urladdades så fort som tidigare batterier gjorde.
Grupp 7 visade en film. Den var väl gjord och hade ett seriöst budskap, att alla kunde ha råd
att äta ekologisk mat, om de inte köpte så mycket mat, som sedan bara slängdes bort. De
kände sig som segrare alla tre, eftersom de vände ett misstroende till ett intressse. Både
läraren och övrig personal misstrodde först deras avsikter att producera en film och trodde att
de bara lekte, när de sprang runt i vita laborationsrockar, som de lånat från kemilabbet.
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Eleverna tyckte att rockarna passade bra i filmen, för att proffessorn och assistenterna skulle
tas på allvar. Jag förstod att de blev missförstådda, eftersom de tidigare inte visat något större
intresse för skolämnena enligt lärarna. Tyvärr kom filmen bort, för de hade lämnat den till
rektorn, som ville visa den för skolpolitikerna i kommunen, vilket eleverna var väldigt stolta
över. Senare på hösten frågade jag rektorn om jag fick tillbaks den, men tyvärr så hittade han
inte den. Att göra en kopia hade varit på plats! Rektorn var nämligen med och lyssnade på
många redovisningar, vilket alla eleverna tyckte var smickrande för dem.

Reflektion
Läraren och jag tyckte alla gruppers redovisningar var mycket innehållsrika! Fem grupper
hade trevliga power-point presentationer, tyggruppen hade en affisch och en grupp gjorde en
film. Flickgruppen, grupp 2, som från början inte trodde de kunde redogöra inför klassen
lyckades jättebra, för de var mycket kunniga och säkra i framförandet. Det var första gången
de hade en redovisning inför hela klassen. Tidigare hade de frågat läraren om de inte kunde
slippa framförandet. Läraren och jag svarade att vi tror på er för ni har ett ämne som ni är
experter på och då kan ni känna ni er säkra, för åhörarna vet inte mycket om det ämnet.
Eleverna i gruppen växte, när de genomfört presentationen. En av flickorna, Sanne, sade efter
framträdandet, ”nu klarar jag det här även i framtiden på gymnasiet”. En annan flicka, Nina,
sade ”Jag tycker att jag har förändrats. Jag tycker att det är roligare att redovisa än förut och
jag tycker det är roligt att jobba med många personer”. Hon var också med i den flickgruppen.
Både Nina och Sanne hade fått ökat självförtroende genom att samarbeta och möta andra
kamrater och genom diskussioner i grupper, mellan grupper, med läraren och med mig. Här
hade det skett en hel del transaktioner, som stärkt deras självkänslor. Min reflektion är att det
här inte hade åstadkommits, om eleverna arbetat enskilt, som det ofta görs numera i termer av
eget arbete (jfr. Andrée 2007). Sammantaget tyckte läraren och jag, att alla elever arbetat
flitigt och att de varit engagerade i sina arbeten. När de redovisat färdigt, var det dags för det
sista loggboksskrivandet och den sista intervjun.

Det tredje loggbokstillfället och den tredje intervjun
Här redovisar jag svaren i loggböcker och intervjuer blandat. Avsikten är att få en bättre
överblick över vilka som var elevernas tankar när de avslutat sina grupparbeten och redovisat
dem inför klassen. På så sätt blir det elevernas utvärdering av arbetet. Samtidigt ser läraren
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och jag hur mycket de lärt sig om livsstilens påverkan på miljön och vad de valt att själva
prioritera i sin livsstil. Vi vill också se om de litar på sin kompetens och sin förmåga att ta
egna beslut i t ex kommande politiska val.

Forskaren: Har du påverkats av kunskaperna Du fick genom ert eget grupparbete, så att det
blivit förändringar i ditt beteende?

Sussan: Inte särskilt mycket men kanske att jag läser nogare på olika varor vad de innehåller och
lite sånt.
Albert: jag har lärt mig att inte använda stand-by
Ville: ja, det det har jag-i alla fall lite
Maria: Ja, jag tänker på det när jag handlar, men jag gör inte så mycket åt det nu men kanske i
framtiden.
Elsa: Ja, mycket! Nu har jag mycket större kunskaper om ekologiskt producerade livsmedel. Nu
tänker jag mer på vad vi äter i vår familj och jag påverkar så mycket jag kan.
Nina: Jag tycker att jag har förändrats. Jag tycker att det är roligare att redovisa än förut och jag
tycker det är roligt att jobba med många personer.
Artur: Nej, inte direkt men det är för att min mor redan köper ekologiska produkter.
Kalle: Inte så mycket av vårat grupparbete
Johan: Ja, men ändå nej, eftersom jag inte får köra bil ännu, men jag ska ändå tänka på det i
framtiden.

Forskaren: Har de andra gruppernas resultat gett Dig nya kunskaper? Om Du anser det, ge
något exempel!

Fatma: Tänker på vad jag köper ej så mycket kläder
Jessica: Jag vill ha bra ekologisk mat och ser vad den kommer ifrån. Mindre produkter köper ej
så mycket!
Fanny: Tittar vad kläderna kommer ifrån Kolla på om barnarbetet. Ej köpa så mycket!
Alla: Stand-by står inte på, på TV:en
Fatma: Jag får krypa in bakom TV:n för att kunna slå av stand-by
Erik: Jag har hittat en extra kontakt anslutning för att kunna stänga av stand-by snabbt. Den
kostar inte mycket. (Han anger även var de andra får tag i anslutningen.)
Jessica: Tänker på brandrisken och att det kostar pengar att ha den på
Ale: Samåker mer med bil. Försöker ”tima in” när mina föräldrar har andra ärenden så det ej blir
onödigt åkande.
Sussan: Ja, det tycker jag speciellt klädgruppen eftersom det är sånt jag tänker mest på!
Ann: Jag tänker oftare på att köpa mat utan besprutning
Ville: Ja, att stand-by tar 10 % av Europas elförbrukning!
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Maria: Jag har alltid varit anti mot ekologisk mat, men det ändrades, när jag fick veta att det går
att äta ändå och är lika gott.
Elsa: Ja, klädgruppen har påverkat mig mycket. Det som stör mig är att jag inte kan göra något
åt det än!
Nina: Ja, det har jag, exempel: när Sanne sa att man skulle äta mer baljväxter än kött och om
Sussans räkor m m (min kommentar: Sandra påpekade hur nötkött var icke miljösmart medan
baljväxter gav protein och var miljösmart)
Albert: Ja, dator och TV gruppen kom med en hel del bra tänkande hur man är säker på att
stänga av allt elektriskt
Kalle: Ja, det har jag! De andra grupperna har gett mig kunskap, jag inte visste om tidigare.
Johan: Nej, tyvärr var jag sjuk och bara med på en redovisning.
Tor: Jag har lärt mig en hel del t ex varför det är bättre med LCD TV än plasma TV.

Forskaren: Skulle Du med dina nya erfarenheter från det här projektet i Hållbar utveckling
kunna följa miljödebatten i massmedia bättre och kunna rösta i politiska val på alternativ, som
du tycker stämmer med din övertygelse i miljöfrågor?

Mark: Jag kunde inte det före projektet men nu kan jag göra det!
Ale: Ja! (Flera andra håller med Ale med ja-rop!)
Paul: Jag kollar vad som händer med avfallet! (Paul jobbade med datavfall, som hamnade i
Afrika)
Elsa: Ja, det behövs ett bättre system för avfallshantering!
Fatma: Varför är inte miljöpartiet större? Dom är bra på miljöpolitik men inte annat! Alla borde
få sådant här i sin undervisning inte bara våran klass! Jag har lärt mig mycket, kan sätta mig in i
olika frågor.
Ale: Fel partier nu – det blev sämre SL-Kort!
Jessica: Våra politiker har lurat oss Onödigt med höjt SL-Kort
Mark: Betalar hellre mer i skatt för bra kommunikationer
Sussan: Så långt har jag aldrig riktigt tänkt men det tror jag verkligen. Den här faktan, som jag
fått lära mig av andra, kommer jag att bära med mig så länge som minnet räcker till.
Albert: Ja!
Ville: Ja, det skulle jag
Maria: Jag ska ha det här i tankarna och kommer ihåg det i framtiden, när jag får rösta
Elsa: Ja, jag har blivit mycket mer engagerad och tycker det är intressant med miljö nu!
Nina: Ja, jag skulle ha det här i baktankarna och kommer att komma ihåg det i framtiden, när
jag får rösta
Johan: Ja
Tor: Ja, kanske
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Forskaren: Har du blivit mer observant på vad Du eller Din familj handlar ifråga om mat,
kläder och el.prylar?

Sussan: Ja, det har jag, kanske inte så jätte mycket men lite och det tycker jag är bra!
Albert: Ja.maten ekologisk och utan besprutningsmedel
Mia: Jag ska hålla koll på vad alla grejer vi köper har som påverkar miljön.
Elsa: Väldigt mycket Det är synd att vi förstör miljön så mycket med vardagsprylar!
Nina: Ja, lite grann men inte så mycket faktiskt
Albert: Som jag sa tidigare har mamma koll på ekologiska produkter.
Kalle: Ja, det tror jag
Johan: Ja, när det gäller elprylar, missade de andra redovisningarna p.g.a. sjukdom
Tor: Nej, det tror jag inte! Var också mycket borta under projektet-missade mycket
Ale: Tänker på det hela tiden-ekologiskt eller inte?
Paul: Tänker på vad vi har hemma, tänker – det här är inte mitt köp!
Erik: Mamma tänker på det och jag är med och säger till
Fatma: Folk köper för mycket mat – det anser jag vara största problemet. Vi slänger mat hela
tiden
Jessica: Vi köper mindre mat och har råd att köpa ekologiskt
Fanny: Håller med Fatma
Alla övriga i gruppen håller med Fanny och Fatma

Forskaren: Tycker du att du fått vidare perspektiv på miljöfrågor, så att du anser att de ej enbart
beror på de enskilda människorna utan att man bör inrätta samhällen så att miljöfrågor beaktas?

Sussan: Ja, det stämmer helt! Förut trodde jag att allt hängde på mig o s v
Albert: Jag tycker ekologisk mat ska bli billigare så att fler köper det – billigare med allt
miljövänligt alltså
Ville: Ja!
Mia: vet ej!
Elsa: Ja, vi måste alla samarbeta för att göra en insats, men att som enskild person engagera sig
mer kan göra större skillnad än man tror.
Nina: Jag tycker att jag fått vidare perspektiv. Jag tänker på hur vi kan förändra saker till det
bättre så miljön blir bra
Albert: Ja, men samtidigt tycker jag att vi kan betala för en bättre värld för pengar är inte allt
Johan: Jag tycker ekologiska varor ska vara billigare eftersom då köper folk dem
Tor: Jag tycker det ska vara billigare att leva miljövänligt.

Forskaren: Vill Du berätta allmänt vad Du uppskattade i det här arbetssättet- att Du fick välja
ämne och arbeta väldigt fritt fram till redovisningen?
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Albert: Jag tyckte det var skönt att man fick jobba med det man ville och att Ni fick se att det
blev något bra.( filmgruppen)
Ville: Jag tycker att upplägget för detta var strålande. Vi fick arbeta väldigt fritt och kom in i
datasalen när vi ville
Elsa: Att välja själv var kul och bra. Man lär sig mer på det sättet.
Albert: Att få välja ämne och arbetssätt tycker jag är viktigt om man vill få fram det bästa av
arbetet.
Kalle: Jag tyckte att det var intressant om hur så lite kan påverka så mycket på arbetet
Johan: Jag tycker det är ett bra sätt för det förbereder mig för gymnasiet
Tor: Det var bra och skönt att göra lite som man ville.

Forskaren: Märkte Du att läraren och jag tog vara på era tankar i intervjuerna och
loggböckerna? Några exempel på saker vi tog upp var t ex när någon grupp behövde hjälp var
när ni ville ha längre tid på er, när några var oroliga för framtiden, ville vi beskriva hur
människor tillsammans i en demokrati kan göra mycket, ekonomiskt, socialt och genom
politiska beslut fatta kloka beslut i miljöfrågor. Egentligen lät vi era tankar styra hela arbetet?
Hur tycker ni att det fungerade? Var det det här sättet annorlunda mot andra arbetssätt i skolan?

Ale: Det var en skön känsla!
Alla: fem i intervjugruppen ”hummar” med Ale.
Jessica: Bättre perspektiv
Fatma: Eget ansvar viktigast
Ale: Det här minns man länge-det man lärt sig
Sussan: Ja, det märktes att Ni lyssnade på oss elever och tog vara på våra tankar (Hon var oroad
för framtiden efter museebesöket)
Albert: Ja, det var mycket friare och skönare än bestämda arbeten
Ville: Det var skönare att jobba med saker man själv bestämt istället för att arbeta med bestämda
frågor.
Maria: Jag tyckte det var ett mycket bra sätt att arbeta på och nu vet jag att om alla försöker kan
vi rädda miljön tillsammans.
Elsa: Det var annorlunda och bra, självständiga studier är något vi alla måste öva och det här var
ett bra sätt att göra det. Men lite mer riktlinjer kanske (kommentar: Hon ville i början att läraren
pekade på vad som skulle tas med i deras grupparbete, men de skulle ju arbeta självständigt utan
att läraren talade om vad hon ansåg vara viktigt)
Nina: Ja, Ni lyssnade på oss elever. Det var snällt!
Albert: Ja. Jag märkte det men läraren ifrågasatte vårt filmjobb ibland. Resultatet blev toppenbra
tyckte hon sedan!
Kalle: Ja, jag märkte att Ni tog vara på våra tankar.
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Johan: Ja, det var friare och skönare att jobba med något man själv bestämt. Arbetet utvecklar
eget ansvar, som man har nytta av sedan i gymnasiet och högskolan. Man lär sig av andra, man
har fått ut mycket av det.
Paul: Man får möjligheter att påverka sitt arbete.
Ale: Det var hårt arbete om något
Paul: Man lär sig av varandra. Alla har utbyte av andra!

Reflektion, ”Ja, jag märkte att ni tog vara på våra tankar”
Den här gången behöver läraren och jag inte planera vidare. Vi konstaterade istället vad
eleverna hade för avslutningskommentarer. Uttalandena talar deras eget språk, om deras
verklighet som formats genom transaktioner i grupperna, mellan individerna, med läraren och
mig och mellan dem och olika artefakter. Flickorna som varit oroade för framtiden hade blivit
tryggare och de flesta uppskattade arbetssättet. De hade lärt sig mycket från andra grupper, så
det var mycket viktigt att elevgrupperna fick redovisa för varandra och diskutera i helklass
runt de olika arbetena, som presenterades. Min erfarenhet är att elever ofta arbetar enskilt och
ibland i grupper, och lämnar sedan in arbeten till den undervisande läraren för bedömning. Då
får ju inte andra elever del av den kunskapsmängd som producerats i klassen eller diskutera
med varandra om resultaten. När våra grupper redovisade, var deras lyssnande kamrater
intresserade att ställa frågor till den redovisande gruppen, om det var något de ej förstått eller
något som de ville höra mer om. Det var också annorlunda med intressegrupper istället för
kamratgrupper eller slumpvis bildade grupper. Två flickor, som tidigare aldrig varit i samma
grupp hejdade mig i matsalen för att tala om att de hittat en ny kamrat och båda skulle byta
sitt gymnasieval till naturvetenskaplig linje, för det här arbetsområdet hade väckt deras
intresse för den utbildningen. En annan kvalitet som jag upptäckte under redovisningarna, var
att elevernas eget språk bättre nådde fram till åhörarna, dvs. till de andra eleverna. Jag tror
inte läraren eller jag nått alla elever på samma sätt om vi hade presenterat samma
ämnesområden inför klassen. Vi hade haft vuxenperspektivet på de olika frågorna och
antagligen ett svårare språk. Då hade inte frågorna blivit lika intressanta som de blev i de
jämnårigas presentationer.
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6 Diskussion
Nedan följer återigen mina forskningsfrågor och vilka svar jag kom fram till i min studie.
Stora delar av analyserna har jag så som narrativa forskare brukar göra gjort längs vägen i
berättelsen. Därför blir den här analysen mestadels centrerad runt mina forskningsfrågor.

Den övergripande frågan löd:
•

Hur kan aktionsforskning bidra till att utveckla en demokratisk utbildning i hållbar
utveckling?

Och konkret fokuserade studien frågan:
•

Hur kan undervisning och lärande i hållbar utveckling utvecklas genom att ta tillvara
på elevernas kontinuerliga reflektioner?

Pluralism, aktionsforskning och handlingskompetens
Tidigare i berättelsen har jag i teorin behandlat det man benämner en pluralistisk
undervisningstradition (Öhman 2003) och handlingskompetens i pluralistisk mening (Breiting
& Mogensen 1999; Schnack 1994; Breiting 1993, 1995; Lundegård, 2007; Almers, 2008).

För att kunna peka på sambandet mellan teori och praktik i min aktionsforskning (Axelsson
1994, Posch 1994, Robottom & Sauvé 2003, Reason & Bradbury 2001), gör jag först en
översikt nedan där jag jämför och kopplar samman dessa teoretiska utgångspunkter i en tablå.
Därefter försöker jag beskriva hur olika ingredienser i dessa teoretiska närmanden leder till
gemensamma mål och hur min praktiska skolforskning belyser och förtydligar dessa mål.
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Pluralistisk utbildning
Aktionsforskning
(Öhman 2003; Breiting & Mogensen 1999; Schnack 1994; (Axelsson 1994; Posch 1994; Robottom & Sauvé
Breiting 1993, 1995; Lundegård, 2007; Almers, 2008).
2003; Reason & Bradbury 2001)
Alla människors synpunkter och värderingar är lika viktiga.
Vetenskapen ger ingen vägledning. Eleverna bestämmer själva vilka
värderingar de vill omfatta efter att ha fått diskutera dem i grupper.

Eleverna får själva välja vilka intresseområden de vill arbeta
med i grupp, dvs. ta initiativ, planera, genomföra och kunna
tillämpa sina kunskaper i nuet och framtiden.

Att kunna samarbeta är en viktig ingrediens i ett demokratiskt
samhälle. I den pluralistiska traditionen är handlingskompetens viktig.
Eleverna ska utveckla kritiska, reflektiva närmanden genom vilka de
kan värdera och agera nu och i framtiden.

De genomför arbetet i gruppen och var och en tar sedan
ställning till olika miljöproblem utifrån egna värderingar. I
aktionsforskningen betonas vikten av att eleverna lär sig
samarbeta i grupp.

Om de får lära sig olika sätt att agera växer deras tilltro till sig själva,
de vill agera, deras självförtroende ökar och de vill lära sig mer om
aktionsmöjligheter. Eleverna ska själva ta ställning och inte lita på
vetenskapliga experter innan de kritiskt granskat och värderat fakta
och om de inte är nöjda med situationen, vet de vilka
handllingsmöjligheter det finns och deras självtillit ökar.

I aktionsforskning får eleverna mycket tid till att reflektera
över sina nya insikter och de får även tid till att fundera över
användningen av sina kunskaper och att ta ställning till vad de
själva finner vara moraliskt, politiskt, ekonomiskt och estetiskt
rätt i olika frågor om miljön.

Den pluralistiska traditionen fostrar självständiga individer som kan
delta aktivt i ett demokratiskt samhälle.

Aktionsforskningen fostrar elever som vågar ta egna initiativ,
planera, genomföra och tillämpa kunskaper på det sätt som de
själva väljer. De lär sig arbeta i grupp och respektera att alla i
gruppen inte tänker lika eller värderar kunskaper på liknande
sätt. Eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande och ska kunna ta
ställning i värdefrågor, t ex miljöfrågor.

De har grundkunskaper så de kan ta ställning i olika val. De
handlingar, som eleverna utför, är baserade på både värderingar och
faktakunskaper

De får också självtillit och ser handlingsalternativ som
ytterligare stärker deras självtillit. De känner sig också som
fullvärdiga samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle
för de kan följa miljödebatten och ta ställning i politiska val.

Teorierna ovan utrycker att eleverna ska bli medborgare som kan göra egna val. I den
pluralistiska traditionen ska de utveckla handlingskompetens, så att de själva kan agera efter
det att de har värderat olika kunskaper. Posch (1991) betonar dynamiska färdigheter som
egentligen uttrycker samma sak. Eleverna tar egna beslut under hela processen, dvs. de tar
initiativ, planerar, agerar, genomför, drar slutsatser och tillämpar sina kunskaper. Hur
kunskaperna tillämpas bestämmer de själva. I det här projektet tog eleverna initiativ, när de
fick välja arbetsområde, de planerade, genomförde, arbetade självständigt, reflekterade i
loggböcker och intervjuer och tillämpade sina kunskaper i gruppdiskussioner och utvecklade
därmed sina dynamiska färdigheter. I grupperna lärde sig eleverna att samarbeta, vilket enligt
Posch (1994) var viktigt och även lyfts som viktigt i en pluralistisk utbildning, där alla
individer ska få sina röster hörda. De dynamiska kvaliteerna stämmer överens med Öhmans
(2008) beskrivning av den pluralistiska undervisningstraditionen:
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För att nå detta syfte, det demokratiska genomförandet (enligt Lpo94), behöver man föra ut
miljöfrågorna till eleverna, så att de själva får diskutera dessa i grupper och själva ta ställning
inför framtiden, istället för att läraren försöker inpränta de rätta värderingarna, som det görs i
den normerande traditionen. Sådana diskussioner är en nödvändig del av en pluralistisk
utbildning. Efter den här utbildningen har eleverna fått kunskaper, så de kan delta i den allmänna
debatten och agera efter sina samveten. (sid. 6 )

Handlingskompetens är ett viktigt begrepp i såväl aktionsforskning som i utbildning med
pluralistiska förtecken. Posch (1994), som framhåller aktionsforskningen, betonar att eleverna
ska kunna tillämpa sina kunskaper. Breiting & Mogensen (1999), som pläderar för
handlingskompetens, menar att det är viktigt att eleverna ska bli motiverade att söka kunskap,
granska den kritiskt och agera utifrån den. Öhman och Östman (2002), som framhåller det
pluralistiska, betonar värdet av att undervisningen tillåter eleverna att agera demokratiskt här
och nu. Enligt Breiting och Mogensens (1999) definition på handlingskompetens ska eleverna
finna handlingsmöjligheter som motiverar dem att agera. Därmed stärker de sin självkänsla.

I mitt praktiska/empiriska projekt blev det tydligt att eleverna ville lära sig ytterligare för att
utöka sina handlingsmöjligheter och själva ta makten över frågorna. Ett exempel är flickorna
som oroades efter besöket på Naturhistoriska riksmuseet. De blev motiverade och hittade nya
aktionsvägar när de fick starta upp det egna arbetet. På så sätt lärde de sig ännu mera om
miljöfrågorna. Några av eleverna tyckte att flera borde få en liknande utbildning som de själva
fått. Paul säger till exempel (sid. 53), ”Info måste gå till folket, Alla måste få veta mer!”

Enligt Posch (1994) behöver eleverna få tillämpa kunskaper redan i lärsituationen. Eftersom
eleverna har arbetat självständigt och själva valt riktning har de blivit motiverade att agera i
miljöfrågorna, vilket blir till en sorts handlingkompetens. Både Posch (1994) och Öhmans
(2003) resonemang syftar till att eleverna ska blir självständiga medborgare, som kan göra
sina egna val utifrån egna kunskaper och värderingar. Båda resonemangen betonar att
elevernas sjävförtroende ökar och att de därmed kan göra sina egna val. Exempel på
handlingskompetens, så som den beskrivs av Lundegård (2007), ser vi i intervju 1, fråga 2,
där eleverna var kritiska mot kommunikationerna i sin hembygd, identifierade konflikterna
och presenterade lösningar, t ex elbilar och framförallt billigare månadskort. De hade en vilja
att agera och kom med ideer på aktioner och de utstrålade en trygghet i sig själva och i
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gruppen. Deras självförtroende hade stärkts under projektet genom grupparbetet och i
diskussionerna där de kunde argumentera och själva välja, vad de ansåg vara viktigt i
miljöhänseende. De värderade kunskapernas användning, och kom fram till egna slutsatser. I
den sista intervjun frågade jag eleverna om de tyckte att de kunde följa massmediadebatten
och rösta efter övertygelse om två år, när de får delta i det första allmänna valet. Nedan
upprepar jag några av svaren:

Maria: Jag kunde inte det före projektet, men nu kan jag göra det!
Ale: Ja (Alla håller med Ale med jarop)
Fatma: Varför är inte miljöpartiet större? Dom är bra på miljöpolitik men inte annat! Alla borde
få sådant här i sin undervisning, inte bara våran klass! Jag har lärt mig mycket, kan sätta mig in i
olika frågor.
Ale: Fel partier nu, det blev sämre SL-Kort!

Efter de första elevreflektionerna efter Global Change utställningen på Naturhistoriska
riksmuseet fick läraren och jag klart för oss att vi måste bredda perspektivet på miljöfrågorna
för eleverna. Detta beslut tog vi, eftersom flera elever hade börjat oroa sig för framtiden. Det
visade sedan i senare loggböcker, att samma elever som till en början känt oro, började tänka
mer på vad de själva faktiskt kunde göra i vardagen. De hade vänt oron till vad Ojala (2007)
kallar ”tillit till effektiva långtgående triviala varjedagsaktioner” eller börjat “lita till global
solidaritet och skapa en “tillit till mänskligheten.” För att belysa det med ett exempel, vill jag
nedan i korthet följa Elsas yttranden genom projektet.

Första tillfället: Det var intressant och lärorikt, men det var också väldigt skrämmande,
eftersom man verkligen fick se hur stor skillnaden var nu jämfört med för ett par tusen år
sedan. Jag började tänka på hur livet kommer att vara för mina barn- barn och barn-barns
barn, om dom måste leva på gummiflottar pga att isarna smälter eller om dom knappt vågar
gå ut av rädsla för att få hudcancer pga hålen i ozonlagret. (Elsa)

Andra tillfället: Allt det här hör ihop så det påverkar på ett kraftfullt sätt. Allt ekologiskt i
matväg är inte dyrt men mycket är dyrt. Är det rätt att man måste betala höga priser för att
göra en insats för miljön? Varför går inte politikerna in och finner en lösning till problemen?
Nyckeln sitter (tror jag) i ekonomin och politiken. Om politikerna går in och ser till att
priserna på ekoprodukter sänks, så kommer det att gagna privatekonomin på ett positivt sätt.
Då kan vi leva miljövänligt till rimliga priser trots finanskriser. (Elsa)
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Vid andra tillfället hade Elsa börjat fundera konstruktivt om mat, som var ämnet i hennes
grupp. Oron i början vändas till motivation att agera i miljöfrågor (Ojala 2007). Vid andra
tillfället söker Elsa lösningar istället för att förbli nedstämd, som hon var vid första tillfället.

Tredje tillfället: Ja, jag har blivit mycket mer engagerad och tycker det är intressant med
miljö nu! Vi måste alla samarbeta för att göra en insats, men att som enskild person engagera
sig mer kan göra större skillnad än man tror. (Elsa)

Vid tredje tillfället måste alla samarbeta men de enskilda personerna kan göra skillnad.
Det stämmer alltså väl överens med Ojalas (2007) beskrivning av hur de ungdomar som hade
klimatångest hittade vägar ur den genom vidare perspektiv och/eller att själv också bidra med
saker, som gör skillnad. Om man undervisat traditionellt med faktaöverföring och att eleverna
sedan själva kunde använda dessa fakta i olika situationer, så hade man inte kunnat följa upp
eleverna, som blev oroade över framtiden. ”Undervisningen (i faktatraditionen, min
kommentar) består av förmedling av vetenskapliga begrepp och fakta. Utifrån den kunskapen
kan eleverna sedan ta ställning och agera” (Sandell, Öhman & Östman 2003, s. 134). Här var
det bra med reflektionerna, som läraren och jag kunde ta del av och styra upp undervisningen
efter elevernas behov.

Gruppstöd
Vid det andra reflektionstillfället för eleverna, undersökte vi hur arbetet förflöt och om
grupperna behövde hjälp. Det var en del grupper, som behövde mer material och i en grupp
var det konflikter, som vi fick reda ut. De ville även få mer tid för projektet. En flicka i
ytterligare en annan grupp behövde hjälp att tolka texter för hon var dyslektiker och stötte på
svåra texter, som läraren skulle hjälpa henne att tolka.

Vid tredje tillfället ville vi bara ta reda på vad de lärt sig om miljösituationen i världen och
hur de upplevt arbetet med miljöfrågorna. Läraren och jag tyckte att det fungerade att följa
elevernas reflektioner, när vi planerade undervisningen. Vi kunde hjälpa alla elever i klassen,
som behövde hjälp. I vanliga fall vågar inte alla be om hjälp i helklass och det är alltid lättare
att kunna skriva ner sina reflektioner, om de får tid avsatt till det. Aktionsforskning som
metodologi fungerar bra, om man verkligen vill få med alla elever att gå framåt från sin egen
nivå och dessutom lära sig av sina kamrater i grupperna. Det var också bra att läraren och jag
gick igenom deras reflektioner gemensamt och var överens om vad vi skulle åtgärda vid nästa
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tillfälle. Det gick alldeles utmärkt att planera efter elevernas behov och jag har ju tidigare
berättat om gruppernas redovisningar och deras tankar i loggböcker och intervjuer, som också
styrde vilka frågor vi ställde nästa reflektionsomgång. Om man sammanfattar vilket lärande
eleverna tog del av i vårt projekt, så anser jag att många intervjuer, loggböcker och
redovisningar vittnar om att de blivit kunniga, intresserade och engagerade och på så sätt
fortsätter deras lärande i nya möten i livet. De ville verkligen förstå miljöproblemen och även
vilja hitta egna ideer på lösningar inför framtiden. De är samtidigt kritiska till dagens
hantering av miljöproblemen och pekar på andra lösningar både i intervjuer och i loggböcker.

Livsstil och aktion?
Några flickor hade börjat titta efter var deras kläder kom ifrån. Både pojkar och flickor
diskuterade ekologisk mat, transporter och om hur man kan spara på elenergi. De hade
påverkats av deras egna arbeten, men i slutintervjun och de sista loggböckerna märktes det, att
de även påverkats av andra gruppers arbeten. Det vore intressant att vid ett senare tillfälle
följa några elever genom hela studien och se vilka förändringar som sker unde vägen. I alla
dessa elevutsagor finns det mycket mer, som går att utveckla vidare, kanske med andra
analysredskap. Eleverna verkade ha blivit engagerade i miljöfrågorna i nuet, och då hoppas
jag de vill fortsätta att lära sig mer om dem i framtiden. Om Dewey (1916/2007, sid 50) hade
rätt, när han sade att,” making the present experience as rich and significant as possible. Then
as the present merges insensibly into the future, the future is taken care of.”
Hur utvecklades lärandet i aktionsforskningsprocessen?

Här vill jag börja med att citera ur läroplanen:
Eleven stärker sin förmåga att se mönster och strukturer, som gör världen begriplig och stärker
denna förmåga genom skriftlig och undersökande verksamhet.
Eleven utvecklar ett kritiskt tänkande och ett konstruktivt förhållningssätt till egna och andras
resonemang med respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden. Eleven ska kunna ta
ställning i värdefrågor t ex miljö – och hälsofrågor.
Utbildningen ska också lyfta fram ett brett perspektiv av argument t ex etiska, kulturella och
ekonomiska, som har relevans i diskussioner exempelvis om människans sätt att leva ihop med
och använda naturen. Eleven ska kunna använda sina kunskaper om naturen, människan och
hennes verksamhet som argument för att skapa bättre livsvillkor men också hur den kunskapen
kan missbrukas. (Lpo 94, sid. 6-7)
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Redan efter besöket på Naturhistoriska riksmuseet hade nästan alla elever fångat
koldioxidproblemet som det största hotet i den globala uppvärmningen. Eleverna kunde sedan
diskutera miljöhoten och speciellt den förstärkta växthuseffekten.

De hade både lokala och globala perspektiv och kunde växla mellan dessa. De kände
solidaritet med utvecklingsländerna, när de talade om hur vi i västvärlden förstört och var
skyldiga att hjälpa de andra länderna. De var kritiska mot olika saker: t ex kommunikationer i
samhällen, dyra ekologiska matvaror samt barn- och vuxenarbete i farliga miljöer. De hade
även förslag på politiska och ekonomiska lösningar på transporter mat och kläder och olika
sätt att spara elenergi.

Flera elever ansåg naturen var värdefull och att alla människor skulle ha tillgång till fin natur
och då syftade de inte på de ekonomiska värdena utan mera på estetiska värden. Hur
kunskapen kan missbrukas kom upp t ex när de var så upprörda över att industriländer
dumpade farligt dataskrot i fattiga länder, och där barn gick runt för att ta vara på metaller,
som var giftiga. De var också oroade över barnarbetet med giftiga färgbad. Jag har bara
illustrerat med några exempel hur eleverna nått ovanstående mål, men det går säkert att finna
ännu mer, om man fingranskar alla loggböcker och intervjuer.

Vad kan man se om man jämför den här undervisningen enlig aktionsforskningsmodellen mot
vad som brukar beskrivas som den undervisning som bedrivs i dagens skola som
karakteriseras av stoffträngsel och utvärdering av fakta? Det är den senare typen av
undervisning som Säljö (2000) skildrar med en överföringsmodell, där läraren blir sändaren
och eleven mottagaren, som lagrar kunskapen i hjärnan och tar fram den, dvs. tillämpar den
vid prov. Skillnaden blir att i den undervisning som bedrivs och som syftar till dynamiska
färdigheter får eleverna direkt fundera över hur de ska tillämpa sina kunskaper, i det här fallet,
på hållbar utveckling. Den direkta tillämpningen underlättas av att eleverna vid flera tillfällen
får reflektera över processen och lärandet. En annan stor skillnad är att här reflekterar alla
elever och inte bara de få, som vågar fråga om de inte förstår. I diskussionerna i
elevgrupperna lär sig elever av varandra, dvs. de som inte hänger med vågar fråga sina
kamrater, om det är något, som de behöver få förtydligat. Här citerar jag eleven Paul som
säger ”Man lär sig av varandra, alla har utbyte av varandra.”
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Almers (2009) ställde sig frågan “Vilka möjligheter har skolorna attt ordna en utbildning i
hållbar utveckling för att uppmuntra elever att agera i miljöfrågor?” I det här projektet har jag
visat att det är möjligt att arrangera en sådan utbildning med hjälp av en ansats som bygger på
aktionsforskning. Aktionsforskningen bidrog med en metodologi som passade vårt sätt att
arbeta och som underströk och förstärkte den pluralistiska undervisningstraditionen för
hållbar utveckling. Detta eftersom båda strävar efter samma mål, att frambringa aktiva
självständiga individer, som själva kan ta initiativ och bilda uppfattningar i förhållande till
framtids- och livsstilsfrågorna.

Lärarens reflektioner, ” Jag var mest imponerad över deras engagemang”
Läraren kommenterade vid ett flertal tillfällen hur hon imponerades över kraften i elevernas
engagemang. Att de verkligen ville ta reda på saker för att kunna ge förslag till förändringar i
livsstilsfrågorna. Dessutom tar hon upp den osäkerhet som man kan känna som lärare i att
arbeta i en process där man inte hela tiden vet var den ska sluta, men också att det är
spännande och utvecklande. Nedan redovisar jag några citat ur intervjun med läraren efter
projektets slut, där hon berättar om hur hon upplevde vårt gemensamma arbete.

Om elevernas praktiska arbete:

Arbetet har varit meningsfullt för alla elever, när de för första gången under sin skoltid har
fått en djupdykning i deras egna intresseområden i hållbar utveckling. De har fått en genuin
insikt och fördjupning i många miljöfrågor genom sina egna grupparbeten och andra
gruppers arbeten. Jag var mest imponerad över deras engagemang i de ämnen, som de hade
valt. De har varit disciplinerade och arbetat hela tiden. Några elever var klara tidigare än de
andra och de hjälpte de andra med power-point presentationerna. (Läraren)

Om aktionsforskningen:

När jag tänker på det här projektet har jag bara goda tankar om det. Jag har arbetat sida vid
sida med forskaren och delat tankar och ideer. Jag har känt mig trygg, när forskaren har varit
i bakgrunden och stöttat mig i frågor, som jag inte varit så säker på. Eleverna har känt att vi
båda två varit där för deras skull. Jag har lärt mig mycket också om ESD (Utbildning för
hållbar utveckling, min kommentar) och om arbetssättet. (Läraren)
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Här känns det väldigt viktigt för mig att poängtera, att man inte kan generalisera vårt specifika
upplägg, utan man bör betänka, att det är situerat till den här skolan och eleverna och läraren,
som jag samarbetat med. De transaktioner som projektet genomlöpte har påverkat såväl
läraren, mig, eleverna och arbetets resultat. I all aktionsforskning är det viktigt att anpassa,
modifiera forskningen i relation till platsen, eleverna och läraren, som deltar i projektet. Jag
uppskattade mycket Robottoms och Sauvés (2003) koncept och deras föreskrifter, men tänkte
först noggrant igenom, hur jag borde anpassa det till mina förhållanden, på den skola, där jag
ämnade utföra forskningen.
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7 Slutsats
Min slutsats blir, att eftersom läraren och forskaren fångar upp elevernas reflektioner under
hela aktionsforskningens gång och använder dem till fortsatt planering (jmf.
aktionsforskningsspiralen i Figur 3), så kan aktionsforskningen mycket väl bli till en
demokratisk utbildning där eleverna såväl direkt som indirekt styr arbetet. I min studie gick
aktionsforskningen på flera sätt i linje med och understödde den pluralistika
utbildningstraditionen i hållbar utveckling (jmf. Öhman 2003). Det demokratiska arbetssättet,
så som Reason och Bradbury (2000) illustrerar det med en cirkel (Figur 1) stämde väl med
resultatet i min studie. Aktionsforskning handlar om deltagande och demokrati och behandlar
de praktiska frågor, som aktionsforskaren fångar upp, i mitt fall från elevernas reflektioner.
Dessa återförs sedan till aktion med fokus på elevernas urtveckling. Målen i både
aktionsforskning och i den pluralistiska utbildning blir att skapa individer, som får agera och
visa handlingskompetens. Jag har visat att genom den här ansatsen till utbildning ökar
elevernas självförtroende och uppvisar en vilja att ta ställning i frågor där de själva, efter
överläggning tillsammans med andra valt i vilken riktning de vill gå vidare; det man med
andra ord bruka benämna som handlingskompetens (Schnack 1996, Lundegård 2007, Almers
2009).
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Bilaga 1. Tablå över arbetsgången i AR
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Bilaga 2
Vecka 19. Lektion 13-15. Elevernas redovisningar
Eleverna och konstaterat att 10 % av EU:s elförbrukning gick till stand by funktioner. Eleverna påpekade att
många TV apparater hade avstängningsknapparna på baksidan och därmed nästan otillgängliga, om man ville
stänga av helt. De påpekade också att i många hem, har varje person en egen dator och TV. Om allt detta står på
stand by hela tiden blir det stor elförbrukning. De visade även en bild över ett hack-möte där tiotusentals
ungdomar samlas och sitter vid var sin dator-tala om energislöseri!
Gruppen redovisade också hur elektronikprylar togs om hand på den lokala soptippen, där allting demonterades
för hand och återvanns. De hade intervjuat personer på den närliggande sopstationen, om hur detta sköttes.
De hade även hittat fakta och bilder på hur vissa företag dumpat sitt dataskrot i Afrika. Det som inte kunde säljas
på sekondhand, dumpades i naturen, där barn och vuxna letade efter värdefulla metaller, som de kunde skadas av
och dessutom förgiftades ju marken och grundvattnet under dessa dataskrot högar. Så fick de inte gå till ansåg
eleverna i gruppen. I Sverige skrotas 100 000 datorer varje år.
Eleverna tyckte att det var bra om apparater, som fungerade, kom till användning, men att skicka oanvändbara
grejer till Afrika, var ju bara ett sätt att komma undan skrotningen hemma i sitt eget land och förstöra i andra
länder.

Grupp1. Bilens belastning på miljön
(Tre elever, två pojkar och en flicka)
Först redogjorde eleverna kort om bilars utveckling. Sedan diskuterade de alternativa transportmedel i vardagen
och tog upp följande punkter.
a) Bilar kan i städerna ersättas av en fungerande kollektivtrafik, pendeltåg, T-bana och buss
b) Första järnvägen byggdes i England 1825. 2002 fanns det 9800 kilometer järnväg varav 7300 kilometer
elektrifierad -den mest miljövänliga järnvägsformen
c)De som måste åka bil kan välja el-eller etanoldrivna bilar
d) Att cykla, promenera och använda kollektivtrafik skulle ge snabba resultat på miljöproblemen
Fördelar med etanol
Mindre utsläpp av växthusgaser än vid bensinanvändning
Etanol är förhållandevis billigt och har högt oktantal
Lägre värmeutveckling än bensin
Renar avgaser
Mindre kväveoxider
Nackdelar med etanol
Det behövs större volym etanol än bensin. Därför behövs det större tankar och att man får fylla på etanol oftare.
Förbränns dåligt vid låga temperaturer! Detta kan motverkas genom att blanda i några procent bensin eller
använda motorvärmare eller startgas
Transporterna av etanol har enorma utsläpp
Etanol ställer stora krav på motorer
De tog upp lite fakta om hur vi i Sverige förstör miljön med trafiken
Nio av tio resor i vårt land sker på vägen
Sex miljarder liter bensin och fyra miljarder liter diesel förbrukar svenskarna varje år. Totalt släpper vi ut ca 17
miljoner ton koldioxid. Om halten koldioxid fördubblas kan jordens medeltemperatur öka med 1-4,5 grader det
kommande seklet. Den svenska biltrafiken står för 135000 ton kväveoxidutsläpp per år, vilket är en tredjedel av
det totala utsläppet i Sverige. Kväveoxidutsläppen ger övergödning av sjöar och hav och algblomning och
bottendöd som följd.
Man uppskattar att det marknära ozonets skador på jordbruksprodukter motsvarar en miljard kronor per år.
Dessutom skadar ozonet andningsorgan hos djur och människor.
45000 ton kolväten släpps ut i trafiken varje år. Kolväten kan vara cancerframkallande samt bidra till skador i
andningsorganen.1000 ton olja släpps ut varje år i naturen p.g.a. däckslitaget på bilarna
Sedan diskuterade de framtiden
Antalet miljöbilar har minskat på senare tid för att privatpersoners ekonomi gör att de ej köper sådana bilar. Det
körs race tävlingar på etanol. Sverige var först med detta!
Något som ökar är bilar som skiftar mellan etanol och bensin eller diesel vid en viss hastighet.
Stöd från hela världen krävs för att åtgärda den alltför stora växthuseffekten.
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Idag släpper USA 1,7 biljoner ton koldioxid i atmosfären dvs.. 26 % av all koldioxid som släpps ut i världen.
Man hoppas på biobränslen för dieselbilar kanske ett ämne utvunnet ur vegetabiliska oljor, fetter och
grönsaksavfall från restauranger.
Presentationen avslutades med en bild på en tjusig cykel med uppmaningen - Hjälp till att rädda världen! Res
miljövänligt och cykla mer!

Grupp 2. Klimatsmart mat
Fem tjejer varav tre redovisade, två var sjuka
Först förklarade de vad SMART stod för . S för större antal vegetabilier, M för mindre utrymme för tomma
kalorier, A för att andelen ekologisk mat ska ökas, R för rätt köttval och rätt grönsaksval och slutligen T för
transportsnålt.
Tio kilo spannmål går åt att framställa ett kilo kött. Man borde minska på köttet och byta ut det mot bönor.
Grönsaker och frukt borde man säsongsanpassa och äta svenska produkter på sommaren och hösten. Då blir det
mindre transporter om man väljer närproducerad mat. Ett annat råd är att dricka kranvatten istället för franskt
mineralvatten. Då minskar energiåtgången med 95 %.
Sedan diskuterade de färdigmatens miljöpåverkan och kom fram till att det inte alltid är sämre än hemlagat utan
de beror på vilka råvaror, som används. Olika råvaror kräver olika mycket energi och vissa har då större
påverkan på miljön än andra. Exempel: kött, fisk, räkor och ost är de mest energikrävande livsmedlen att
framställa. Pizzor är väldigt energikrävande, eftersom de innehåller mycket olika energikrävande råvaror och
energiåtgången för tillagning, transport och produktion av pizzor är väldigt höga, och på så sätt blir det stor
miljöpåverkan. Produktion av mat står för en tredjedel av våra klimatpåverkande utsläpp.
Du kan alltså minska ditt bidrag genom vilken mat du väljer att äta.
Bortslängd mat: Tänk på att inte köpa mer mat än du behöver för vi människor kastar alldeles för mycket mat,
vilket innebär att vi släpper ut mer gaser som påverkar klimatet. Tips: Har Du matrester kvar i kylen eller
skafferiet, ät dessa först innan du köper ny mat.Om du råkar köpa för mycket av något, frys det i portioner!
Ät mindre kött och mer baljväxter(ärter, linser och bönor) och potatis. Produktion av ett kilo kött ger 8-15 gånger
större utsläpp av klimatpåverkande gaser än produktion av ett kilo baljväxter och ha en vegetarisk rätt i veckan.
Salladsgrönsaker (sallad, tomater, paprika, gurka) ger stora utsläpp och är det vi oftast äter mest av. Dessa
grönsaker produceras oftast i oljeuppvärmda växthus. T ex ett kilo tomater som odlas på det sättet ger tjugofyra
kilo mer utsläpp än ett kilo morötter. Rotfrukter, morötter, lök och kål som odlas på friland är inte bara
klimatsnåla utan dessutom mer näringsrika än salladsgrönsaker.

Grupp 3. Ytterligare en mat grupp.
Två flickor
I den här gruppen riktade de in sig på enbart ekologisk mat. De startade presentationen med att servera ekologisk
saft utan socker och sötningsmedel, som var godare än annan saft och det visade sig att den smakade tillräckligt
sött ändå. Alla eleverna höll med dem om detta.
De hade besökt en ekologisk mataffär i Stockholm, som enbart förde sådana varor. De tyckte att den var bra, för
alla rengöringsmedel var också ekologiska och inte bara maten. Dessutom presenterade de olika matsedlar med
ekologisk mat, som såg delikata ut, för att de ville bevisa att det fanns många goda ekologiska rätter
Flickorna visade även bilder på välmående grisar, som fanns på sådana gårdar, där det drevs ekologiska
jordbruk.
Frågan om ekologisk gård verkligen alltid var ekologisk på riktigt diskuterades, för ibland gav vissa gårdar sken
av att vara det men använde ändå besprutningsmedel på sina skördar till djurfodret. Då var de ju inte helt
ekologiska även om grönsakerna odlades ekologiskt utan besprutning.
Priser diskuterades t ex om det var värt att betala 10 kr mer än på Ica för samma mängd potatis, om den var
ekologiskt odlad. Den här gruppen menade att det var värt priset och att man kunde tjäna in det, om man inte
handlade så mycket, som man ofta fick slänga bort.
Flickorna menade också att om fler människor skulle börja handla ekologiskt skulle priserna gå ner och utbudet
öka. De diskuterade också matval och nämnde att kyckling och fläskkött var att föredra framför nötkött, som
hade större negativ påverkan på miljön beroende på hur det producerades. Fisk var också ett bättre val om den
inte var förgiftad eller utrotningshotad. De syftade på att man inte ska äta viss fisk för ofta pga att den
fortfarande innehåller PCB och kvicksilverrester från tidigare besprutningar enligt naturvårdsverket. Eleverna
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nämnde även att det var bättre ur miljösynpunkt att äta rotfrukter än tomater, gurka och sallad, som oftast
besprutats mer och odlas i olje- eller eluppvärmda växthus.

Grupp 4. Klädgruppen
Två flickor och en pojke
Ekokläder, gifter och överkonsumtion. I Stockholm finns ett ekovaruhus som säljer ekokläder med undantag av
blixtlås, vissa sorters trådar och en del färgtryck. Göteborg har många ekologiska butiker.
Att handla ekologiskt är inte det enda man kan bidra med, man kan göra om de gamla kläderna till snygga
modeller genom att fixa själv.
Ekokläder gör nytta men sedan kan man ifrågasätta de långa transporterna och att det finns många mellanhänder,
så kläderna åker runt hela jordklotet och då kanske inte miljön tjänar på att vi handlar ekologiskt. Speciellt
bomulls transport är lång eftersom det krävs 175-225 frostfria nätter för att kunna odla den. Bomullen kommer
från Egypten, Sudan, Turkiet, Ryssland, Kina och Indien.
En i vår grupp kontrollerade varifrån hans kläder kom och räknade ut att de färdats 3550mil, innan han köpte
dem. En annan nackdel med bomull är att det suger åt sig smuts och gifter från färgning, så man bör tvätta en Ttröja 7-10 gånger, innan den är giftfri, annars kan man speciellt som allergiker få hudproblem. Cirka 90 % av
kläder i Sverige kommer från utlandet, de mesta från Kina. Textilindustrin i utlandet är stor och bara i Indien
arbetar ca 50 miljoner människor i textilindustrin. Många arbetar under dåliga förhållanden och man räknar med
att textilindustrin varje år orsakar 25 000 människors liv.
Men hur skulle man kunna ändra arbetsvillkoren för dem utan att det kostar en massa pengar att både tillverka
och köpa tyger och kläder? Det är en moralfråga. Skulle du vara beredd att strunta i priset på kläderna och bara
bry dig om hur och var de tillverkats? Eller tycker du det är okej att kläderna tillverkas av barn i farliga fabriker
under usla förhållanden men till ett bra pris?
I den värld vi lever i nu, har kläder blivit status, överkonsumtion är ett faktum.
Kläder har blivit mer än det vi har på kroppen. De visar t ex hur mycket pengar vi har och ofta lyder mottot ju
mer desto bättre. Hur får vi människor att ändra sitt köpbeteende när vi har kändisar, som är förebilder och köper
nytt, nytt och nytt!
Vad vi behöver lära oss är att handla, när vi behöver något istället för att se shopping som en hobby. Utan att vi
tänker på det bidrar textilindustrin mycket till miljöproblemen. Vi borde handla kvalitet istället för kvantitet. Om
vi ändå överkonsumerar kläder kan vi skänka bort dem till bättre behövande eller sälja dem till sekond
handbutiker för att spara på vår natur.
Om och om igen hör man talas om gifter i kläder. Flera klädkedjor har fått dra in sina produkter.
Naturskyddsföreningen har testat t-tröjor och hittade cancerframkallande ämnen och hormoner som styr
fortplantningen. Dessa ämnen har i djurförsök gett fosterdöd, utvecklingsstörningar, minskad fertilitet,
leverskador och tumörer. Fiskar och groddjur har drabbats mest. Man kan undvika gifter i kläder om man köper
miljömärkta kläder och kläder utan tryck på. Reningsverken har länge undrat varifrån nonylfenolen i vattnet
kommer ifrån och nu är det konstaterat, att det finns i kläder. Det är olagligt enligt EU, men det är inte olagligt
att importera sådana kläder.
25 % av alla insektsmedel används till besprutning av bomull. Dessa medel har kända effekter på cancer-,
hormon- och nervsjukdomar. Bomullen plockas för hand, så arbetarna skadas först och senare de som bär dessa
kläder och i tredje hand hamnar ju gifterna i vattendragen efter tvättning och skadar naturen. Vår grupp tycker
inte vi ska betala mer för ekologiska kläder utan företagarna bör tvingas att ta sitt ansvar. Det får de göra, om alla
börjar handla mer ekologiska kläder.

Grupp 5. Elprylar, användning och avfall
Tre pojkar
Den här gruppen ville ta reda på tillverkningsprocessen också, men det var svårt att hitta fakta om. Därför
bestämde de sig att jobba med användning och avfall i första hand om datorer och TV-apparater.
De jämförde olika typer av TV-apparater och fann att plasma TV drog 33 % mer energi på en två timmars film
än LCD TV:n. De hade även letat efter fakta om hur mycket energi som gick åt om TV och datorer stod på stand
by och inte slogs av ihop, men det var bara en pojke, som vågade stå och berätta om deras arbete inför klassen.
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Den första elbilen uppfanns 1891 av William Morrison, men den blev snabbt utkonkurrerad av bensinbilen, som
var snabbare.
En elbil har oftast en eller flera elmotorer som driver bilen. Elmotorn förses med ström genom en eller flera
ackumulatorer. Bilens körsträcka beror på batteriets egenskaper, som t ex hur lång tid det tar att ladda batteriet
och hur länge batteriet håller under körning.
Folk tror att elbilar inte kan gå så fort men Tesla Roadster är världens tuffaste elbil och en av framtidens bilar.
Bilens motor har 248 hk och den sticker iväg 0-100 km/timme på under fyra sekunder och den toppar på 200
km/timme. Den här bilen har precis börjats serie tillverkas och redan nästa år kommer man att bygga 600 bilar.
Motorn ser ut som en vattenmelon och den ger 248 hk medan en vanlig bil har ca 120-170 hk. Här visade han en
tjusig bild på den här bilen, som imponerade på klasskamraterna.
Sedan berättade han om för-och nackdelar med el-bilen. Fördelarna var att den släpper ut mindre koldioxid i
atmosfären och idag kan man köra hundra kilometer på en laddning. Då blir kostnaden 20-30 kr medan en vanlig
bil kostar över 100 kr att köra samma sträcka. En el-bils servicebehov är minimal och servicekostnaderna blir då
låga. Elmotorns hållbarhet är betydligt längre än en förbränningsmotors. Elbilar går väldigt tyst, det hörs bara ett
svagt surr från motorn. Det är bra ur buller synpunkt.
En stor nackdel med elbilar är att de inte kan användas i terräng i dagens läge, för de har en sämre lastförmåga
pga batterierna. Batteriernas utveckling har gått snabbt den senaste tiden, men ännu är de inte tillräckligt bra,
men de håller fortfarande på att utvecklas. Elbatterier måste laddas regelbundet. Med den normala spänningen
230 Volt och 10 Ampere, tar det flera timmar men det finns även ett snabbladdningssystem, som kan användas
vid behov. Oftast klarar man sig utan detta system eftersom man laddar batteriet hemma på natten och under
dagen den tiden, som man arbetar. Räckvidden på en laddning kan som mest vara ca fyrahundra till femhundra
kilometer.

Grupp 6. Elbilar
Tre pojkar
Gruppen hade arbetat Jag återger vad, som stod på deras power-point presentationer, affishen och vad som sades
i filmen. De pratade fritt men hade nedanstående punkter uppradade för att inte tappa tråden under
redovisningen. Redovisningarna var inte så uppstyltade, som rubrikerna härnedan blir. Alla elever var
avslappnade och verkade säkra på vad de ville förmedla till de andra eleverna läraren, rektorn och mig. Vid ett
redovisningspass hade rektorn med en person från skolförvaltningen,som var intresserad av skolutveckling.
Eleverna var mycket stolta över att så många vuxna också var intresserade av deras redovisningar. Jag var orolig
att några elever skulle bli extra nervösa med fler vuxna i salen, men det märktes inte någon nervositet alls. De
pratade på som vanligt.

Grupp 7. Reklamfilm för ekologisk mat
Tre pojkar
De här tre pojkarna delade upp sig i olika roller. En av dem filmade, en annan var assistent och den tredje var
professor. Filmen var komisk med ett allvarligt budskap, om att man skulle handla ekologisk mat. De hade
räknat ut att man hade råd att köpa ekologisk mat, om man slutade köpa hem så mycket överflödig mat, som bara
slängdes bort. Professorn svarade på frågor, om varför man skulle välja ekologisk mat och var man hittade dessa
produkter. De hade bett allmänheten skicka frågor till professorn, som han besvarade.
Filmen var underhållande och mycket uppskattad av de övriga eleverna i klassen och även av läraren. De här
killarna hade negativa förväntningar på sig från all skolpersonal, som tycktes tro att de bara lekte bort tiden. De
var väldigt stolta över att resultatet blev uppskattat och två av dem hade hittat ett nytt val inför framtiden. De
ville fortsätta filma på ett eller annat sätt.
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